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بمشاركة سبع دول عربية..

 العراق يحصد الجوائز 

أميرة زمانها وكل زمان

يا لثارات الحسين.. 
كلمة السر التي زلزلت عروش الظالمين

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

ن مناهجها الدراسية دول أوربية متقدمة ُتضمِّ
 ثورة اإلمام الحسين وثقافة االنتظار 

دستور الحسنين 

وآفاق التطلع الرسالي الخالد

منابُع تراث العترة الطاهرة تغلب الماّدية المتكّلسة..

»َشرُّ الناِس َمن باَع آخرَته بُدنياه. وشرٌّ ِمن ذلك من باَع 
آخرَتُه بدنيا غيِره«.

الرسول االكرم )صلى اهلل عليه وآله( - المصدر: مكارم األخالق - الشيخ الطبرسي 

- الصفحة ٤٣٣

شرُّ الناس

لماذا اإلمام السجاد 
لم يأخذ بثأر أبيه 



كٌل مّنا حين يتوجه الى زيارة المشاهد المقدسة آلل بيت الرحمة 
)عليهم الس������ام( يرت������ل: )برئت إلى اهلل وإليك������م منهم وأتقرب إلى 
اهلل ث������م إليك������م بمواالتكم وم������واالة وليكم وبالبراءة م������ن أعدائكم 
والناصبي������ن لكم الح������رب، وبالبراءة من أش������ياعهم وأتباعهم(.. ثم 
ي������ردف بعد ترتيله التولي������ة والتبرئة بالتس������ليم والتأكيد  قائا: 
)إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن واالكم، 
وعدو لمن عاداكم، فأسأل اهلل الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة 
أوليائكم، ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا 

واآلخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا واآلخرة(.
ُروا ما ِبَأْنُفِسِهْم  ُر ما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ ويقول جّل عاه: )ِإنَّ اهلَل ال ُيَغيِّ
َوِإذا َأراَد اهلُل ِبَقْوٍم ُسْوءًا َفا َمَردَّ َلُه َوما َلُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن واٍل )سورة 
الرع������د 11((، ويقول أيضا: )ذِلَك ِبَأنَّ اهلَل َلْم َيُك ُمَغيِّرًا ِنْعَمًة َأْنَعَمها 
ُروا ما ِبَأْنُفِس������ِهْم َوَأنَّ اهلَل َس������ِميٌع َعِليٌم )س������ورة  َعلى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيِّ
األنفال 53((.. إذن في الَمس������ير لَيبدأ التغيير وال يكون ترتيلنا لعق 
يجري على ألسننا؛ إنما عهد وميثاق ندرك من ورائه ما نروم من 
أهداف.. لذا لندرَك إّن الَمس������يَر في زيارة األربعين ُيمّثُل مرتبًة من 
مرات������ب التغيير واإلعداد الصالح للفرد والمجتمع مًعا وبالمنظور 
ًا،  وبنحو الحراك  ًا وأخاقيًّ ًا وسلوكيًّ ًا وثقافيًّ عقائديًّا واجتماعيًّ
الع������ام التلقائي والفطري والُمنّظم، الى ما ينبغي اغتنامه في هذه 
األّيام الُمباركة التي هي َمظان نزول رحمة اهلل وهدايته وتسديده 
وحفظه ونصره وعنايته.. فف������ي اغتنامها تزكية للنفس وتهذيب 

للسلوك وترك لَمذام الصفات، وذلك أصلح لنا ولمجتمعنا.
- اإلصاح المنش������ود في كافة المجاالت ل������ن يتحّقق ما لم نتغّير 
������ر في أنفس������نا خاص������ًة؛ ألّن محتوى اإلنس������ان ومضمونُه هو  وُنغيِّ
المنطل������ق األّول األكثر تأثيًرا في صناعة الحياة وتوجيهها س������لًبا 

او إيجاًبا.
- ه������ذه الحقيقة الواقعّي������ة التي ينتظرها كّل أصح������اب الدعوات 
اإلصاحية اإللهّية منه������ا والوضعّية في تحقيق اإلصاح العقائدي 
والفكري والسياسي والتربوي والسلوكي واالجتماعي واالقتصادي 

وقبل جميعها األخاقي.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    من املَ�سري لَيبداأ التغيري
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م

A L A H R A R  M A G A Z I N E

هاتف المجلة  07435000170
وات ساب      07435004404

aالبريد االلكتروني: h r a r .w e e k l y . i q @ g m a i l .c o m

مدير التحرير  
علي الشاهر

 رئيس التحرير
حسين النعمة

اإلشراف العام
طالب عباس الظاهر

حسين النعمة

هيأة التحرير 
حيدر عاشور  

 حيدر السالمي

رواد الكركوشي

المراسلون 
قاسم عبد الهادي                    

 حسنين الزكروطي

أحمد الوراق - فالح حسن

نمير شاكر

التصميم واالخراج الفني  
علي صالح المشرفاوي 

حسنين الشالجي  

التصوير
وحدة المصورين

االرشيف
ليث النصراوي

الناشر اإللكتروني
محمد حمزة

التنضيد اإللكتروني 
حيدر عدنان - علي سالم 

المشاركون في هذا العدد

غزوان العيساوي - حسين فرحان

حنان الزيرجاوي - طيبة الموسوي



توزيع اكثر من مليون وجبة طعام   
خالل الزيارة االربعينية

الحسينية:  للعتبة  العام  األمين 
خططنا هي األكبر في هذا العام 

كشف مسؤول أحد مواقع التوزيع اخلارجي التابع ملضيف االمام احلسني 
أكثر من مليون وجبة  بمفرده  الفرع فقط  السالم(، عن توزيع هذا  )عليه 
طعام خالل ايام الزيارة االربعينية التي تصل عدد ايام العمل فيه اىل نحو 

عرشين يوما.
وقال مسؤول موقع صحن العقيلة زينب )عليها السالم( للتوزيع اخلارجي 
للمضيف السيد عادل نرصاهلل: »بارشنا العمل منذ السابع من شهر صفر 
ونحن نقدم فيه ثالث وجبات طعام هي االفطار والغداء والعشاء، ومع 
تزايد أعداد الزائرين تزايدت كميات التوزيع يوميا، حيث نقدم يف جممل 

ايام الزيارة اكثر من مليون وجبة طعام للزائرين الكرام«.

المقدسة  الحسينية  للعتبة  العام  األمين  أكد 
االستاذ حسن رشيد العبايجي أن خطط العتبة 
الحسينية المقدسة هي األكبر في هذا العام 
في توفير االيواء والطعام والنقل حتى خروج 

اخر زائر من مدينة كربالء المقدسة.
ال��واف��دي��ن  ت��زاي��د  حجم  ع��ن  العبايجي  ون���وه 
خالل  ال��س��الم(  )عليه  الحسين  اإلم���ام  ل��زي��ارة 
العتبة  قّدمته  وم��ا  المباركة  االربعين  زي���ارة 
مفصلة  خطة  وض��ع  »ت��م  ق��ائ��ال:  ال��م��ق��دس��ة، 
واالمنية  الخدمية  ال��ج��وان��ب  جميع  شملت 
واإليواء وتوفير الطعام والنقل بتوفير اسطول 
كبير جدا، مشيرا الى وجود خطة مفصلة كبيرة 
لتقديم مختلف الخدمات في الجانب الصحي 

والطبي«.
بتقديم  المعنية  االق��س��ام  العبايجي  ووج��ه 
وفد  زائ��ر  اخ��ر  م��غ��ادرة  حتى  الخدمات  جميع 
زيارة  في  السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  لزيارة 
االربعين المباركة، مبينا: أن في ذلك مسؤولية 
المقدسة  العتبة  تسعى  ومهمة  شرعية 
خاللها إلى توفير كل ما يلزم لزوار أبي عبد الله 

الحسين )عليه السالم(«.  

للعتبة  التابع  النظام  حفظ  قسم  يف  اإللكرتونية  املراقبة  شعبة  نصبت 
األمن  توفري  لضامن  مراقبة؛  كامريا   )1880( من  أكثر  املقدسة  احلسينية 
اجلموع  دخول  متابعة  طريق  املليونية، عن  الزيارة  أيام  بالزائرين  املتعلق 

املليونية وخروجها.
يف  مجيعها  تشرتك  القسم  »شعب  أن  فضالة:  رسول  القسم  رئيس  وذكر 
بينها شعبة  املليونية، ومن  للزائرين يف مسرية األربعني  املقدمة  اخلدمات 

اخلارجية التي تعمل بالتنسيق مع األقسام الساندة يف العتبة املطهرة«.
واألجهزة  الدوائر  مع  املستوى  عايل  تنسيق  »وج��ود  اىل  فضالة  واش��ار 

األمنية يف املحافظة واملنترشة عىل الطرق املؤدية إىل مركز مدينة كربالء«.

نصب أكثر من 1880 كاميرا مراقبة
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أقسام العتبة الحسينية تضاعف 
جهودها خدمة لزائري األربعين

ضاعفت أقسام العتبة احلسينية املقدسة جهودها خالل زيارة أربعينية اإلمام 
احلسني )عليه السالم( لتقديم اخلدمات املختلفة للزائرين الوافدين من بقاع 

العامل املتعددة.
املعنية  االقسام  انشطة  كافة  مراسليها  شبكة  خالل  من  )االحرار(  وتابعت 
ستحرص  التي  التقارير  وتشري  املباركة،  الزيارة  خالل  اخلدمات  بتقديم 
أن  واملعلومات  االحصاءات  بكافة  القادم  عددها  يف  نرشها  عىل  االحرار 
كل قسم وضع يف حساباته األعداد املتزايدة هلذا العام نتيجة السامح للزوار 

األجانب بالقدوم إلحياء مراسم الزيارة األربعينية.
إليواء  األماكن  من  العديد  جهزت  املطهرة  العتبة  إن  اىل  االش��ارة  وجتدر 
عىل  الزائرين  ومدن  القديمة  املدينة  بمركز  هلا  التابعة  املواقع  يف  الزائرين 

مداخل املدينة الثالثة، فضال عن بعض املدارس يف املحافظة.
يف  واالمنية  اخلدمية  الدوائر  مع  عاٍل  تنسيق  وجود  اىل  االش��ارة  جتدر  كام 
املحافظة لتوسيع دائرة اخلدمات املقدمة للزائرين الوافدين طيلة أيام زيارة 

أربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم(.
الصحية  خدماهتا  الطبي  والتعليم  الصحة  هيأة  كثفت  متصل  صعيد  وعىل 
عن  فضال  واسعافهم  الزائرين  ملعاجلة  الصحية  املفارز  عرشات  وفتحت 
الدور البارز الذي قدمه قسم الشؤون الدينية يف العتبة احلسينية حيث كثف 
املدن  خمتلف  يف  اجلمهور  مع  التواصل  لتعزيز  واإلرشادية  الدينية  ندواته 
العراقية، إذ أن نزول املؤسسة الدينية إىل الشارع يسمح بمالمسة وتشخيص 
املشكالت االجتامعية واألفكار الدخيلة التي تواجه املجتمع، ويؤدي غرضا 

مهام يف بناء الوعي الديني لدى اجلمهور.

االربعينية  زوار  تخدم  وآلية  عجلة   )700(
الحسينية  العتبة  وّف��رت��ه��ا  ال��م��ب��ارك��ة 
ال��م��ق��دس��ة ض��م��ن خ��ط��ة خ��اص��ة لنقل 
والمحاور  القطوعات  والى  من  الزائرين 

الرئيسية في كربالء المقدسة..

وم��م��رض  ط��ب��ي��ب   )3000( م���ن  اك���ث���ر 
الخدمات  مختلف  ق��ّدم��وا  ومسعف 
الطبية على مدار )24( ساعة طيلة زيارة 
السالم(  )عليه  الحسين  اإلمام  اربعينية 
في مستشفيات ومراكز ومفارز العتبة 

الحسينية المقدسة.. 
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نصحًا  وال  جهدًا  العليا  الدينية  املرجعية  تدخر  مل 
مكانة  رفعة  أجل  من   تدخر  ولن  والفعل،  بالقول 
األمم،  بني  كلمتهام  وإع��الء  العراق  وشعب  العراق 
وهي تتوجه تارة إىل املسؤولني وتارة أخرى إىل عموم 
إىل  رشقه  ومن  جنوبه  إىل  شامله  من  العراقي  الشعب 
غربه، حتى ُبّحت األصوات يف إسامع صوهتا للمعنيني 
رسم  حماولة  ويف  واملسؤولني،  احلكومات  تعاقب  يف 
طريق اخلالص من الفساد اإلداري واملايل املسترشي يف 
مفاصل الدولة ومؤسساهتا احلكومية والناخر يف كيان 
اإلصالح  نحو  سبيال  اليوم..  وحلد  التغيري  منذ  األمة 

املنشود، ومن أجل توفري حياة كريمة للناس.
سواء أكان ذلك من خالل توجيه اخلطاب للمسؤولني 
وق����ادة ال��ك��ت��ل ومم��ث��ي ال��ش��ع��ب يف جم��ل��س ال��ن��واب 
إهنام  حيث  العراقي  الشعب  لعموم  أو  واحلكومة، 
يشرتكان يف مسؤولية اإلصالح، ومن ثم بدء خطوات 
الصاحلني  انتخاب  خالل  من  االجت��اه،  هذا  يف  عملية 
املناصب  وتسليم  والنزاهة،  الكفاءة  اصحاب  من 

ألصحاب االختصاص من الكفاءات املعروفة بالنزاهة 
احلزبية  املحاصصة  عن  بعيدًا  والوطنية..  واإلخالص 

والفئوية.
يتم  مرة  كل  يف  ذاهتا  الوجوه  إن  حصل  الذي  إن  إال 
انتخاهبا، وتعود نفس الوجوه من املتنفذين، ويعودون 
إىل سدة احلكم، ويبقى حال الشعب مع احلكومة مثلام 
وتردي  سوء  نتيجة  احل��ال  يسوء  كان  ربام  بل  ك��ان.. 
األوضاع حتى وصلت ملا وصلت إليه يف هذا االنسداد 
مغبة  العليا من  املرجعية  لطاملا حذرت  الذي  السيايس 

الوصول إليه والسقوط فيه. 
يف  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  لسامحة  خطبة  ففي 
13ذي القعدة 1439ه� املوافق 2018/7/27م ذكر 

فيها ما يي :
تعاين  وما  البالد  أوض��اع  اليه  آلت  ما  اجلميع  يعلم   «
متشابكة،  وأزمات  متنوعة  مشاكل  من  االيام  هذه  منه 
ما  قصرية  غري  مدة  منذ  تقّدر  الدينية  املرجعية  وكانت 
يمكن ان تؤول اليه االمور فيام اذا مل يتم اختاذ خطوات 

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك

عة
جم

ال
ى 

�د
ص��

بقلم: طالب عباس الظاهر
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الفساد  ومكافحة  االص��الح  سبيل  يف  وج��ادة  حقيقية 
مّر  عىل  قامت  هنا  ومن  االجتامعية،  العدالة  وحتقيق 
من  املعنوي  موقعها  عليها  يمليه  بام  املاضية  السنوات 
الوصول اىل احلالة  لتفادي  نصح املسؤولني واملواطنني 

املأساوية الراهنة«.

العليا  املرجعية  بدور  سامحته  جم��ددًا  ويذكر  يعيد  ثم 
احلكومية  للجهات  أكان  سواء  فحسب..  التوجيهي 
للمسؤولني  التذكري  ويعيد  الشعب،  رشائح  لعموم  أم 
بضخامة مسؤوليتهم أما اهلل تعاىل وأمام شعبهم وأمام 
آلت  ملا  السري يف طريق اإلصالح..  اجل  التاريخ؛ من 
حتى  وت��ردي  سوء  من  واملواطنني  البلد  أح��وال  إليه 
بتظاهرات  للشارع  اخلروج  إىل  بالناس  احلالة  وصلت 
مناسبات،  عدة  ويف  سنوات  قبل  كبرية  واحتجاجات 
بشكل  اسباهبا  معاجلة  من  البد  التي  البداية  إنام  وهذه 
يف  ستشتعل  إنام  فرتة  يف  مخدت  إن  فإهنا  وإال  جذري؛ 
الستيعاب  احلل  يكون  ولن  الحقة،  اخ��رى  ف��رتات 

اإلصالح  نحو  وجدية  عملية  خطوات  بدء  إال  ثورهتا 
وهو يقول: 

كبار  وتكرارًا  م��رارًا  الدينية  املرجعية  نصحت  لقد   «
املسؤولني يف احلكومة وزعامء القوى السياسية بأن يعوا 
وينبذوا  عاتقهم  عىل  امللقاة  الكبرية  املسؤولية  حجم 
املصالح  اال  وراءه��ا  ليس  التي  املصطنعة  اخلالفات 
الشخصية والفئوية.. وجيمعوا كلمتهم عىل إدارة البلد 
بام حيقق الرفاه والتقدم ألبناء شعبهم، ويراعوا العدالة 
ويعملوا  واملخصصات..  وامل��زاي��ا  ال��روات��ب  منح  يف 
لإلصالح.. ويمتنعوا عن محاية الفاسدين من احزاهبم 

واصحاهبم..
وقد حّذرهتم يف خطبة اجلمعة قبل ثالثة أعوام بأن الذين 
يامنعون من االصالح ويراهنون عىل أن ختف املطالبات 
حميص  ال  رضورة  االصالح  إن  يعلموا  ان  عليهم  به.. 
فإهنا ستعود  مّدة؛  به  املطالبة  واذا خّفت مظاهر  منها.. 
يف وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثري والت حني 

مندم.

هذه االزمة ليست ازمة سهلة لكنها ليست مستحيلة فهذه االزمة 
تحتاج الى حوارات من الجميع وتنازالت من الجميع وان ال تكون االمور 

متعلقة بمواقع بقدر ما تكون هناك مصلحة عامة 

،،
،،



أما سامحة السيد امحد الصايف فقد تطرق يف االمر الثاين من 
استمرار  إىل قضية  تطرق   ، بتاريخ 2010/8/6  له  خطبة 
أشد..  بأخرى  ويدخل  أزمة  من  خيرج  كونه  البلد؛  أزمات 
عاتق  عىل  امللقاة  باملسؤولية  احلقيقي  الشعور  غياب  نتيجة 
العليا  للمصالح  التغليب  وغياب  الدولة،  يف  املسؤولني 
للبالد والعباد عىل املصالح احلزبية والفئوية التي كانت وما 
زالت سيدة املوقف عىل املستوى السيايس ويف عالقة الكتل 

واألحزاب واملتصدين لقيادة البلد فيام بينهم وهو يقول:

»واقعًا نحن ندعو لإلخوة السياسيني أن جيعل اهلل يف قلوهبم 
مع  يتعاملوا  وان  االزم��ة،  حلل  رسيعة  افكارًا  أذهاهنم  ويف 
رجال  إىل  حتتاج  األزم��ة  هذه  وموضوعية،  بجّدية  الواقع 
تتحمل املسؤولية، وبالنتيجة حتتاج إىل تضحيات من اجلميع 
مطلب  البلد  عىل  احلفاظ  البلد..  عىل  احلفاظ  أج��ل  من 
عقالئي فكل دول العامل عندما تصل األمور إىل املحافظة عىل 

بلداهنا.. حيافظون عليها«. 

اجياد  بدل  البلد  ازم��ات  إن  إىل  منوهًا  سامحته  يضيف  ثم 
ومصاحله  البلد  عىل  للحفاظ  املطلوبة  بالرسعة  هلا  احللول 
نجد  ابنائه؛  بني  الوطنية  اللحمة  تقوية  عىل  والعمل  العليا، 
من  السياسية  والكيانات  مسؤوليه  من  والتعنت  التمسك 
مصالح  حساب  عىل  والفئوية  احلزبية  مصاحلهم  أج��ل 

الشعب والبلد وهو يقول:  
ونسمع  أخرى  بأزمات  تنفتح  بدأت  االزم��ة  هذه  »أعتقد 
)سني وجيم( من هنا وهناك، وبالنتيجة بدأت تعطيل االمور 

هبذا املقدار جتاوزات كثرية يفرتض اىل هذه املحطة ونقف .
فيها  نسمع  ان  ج��دًا  مناسب  رمضان  شهر  حرمة  اق��ول، 
اخبارًا جيدة وان يرى هذا الشعب من مسؤوليه والكيانات 
السياسية خطوات حقيقية يصلون الليل بالنهار من اجل ان 
نخرج من هذه االزمة،  فهذه االزمة ليست ازمة سهلة لكنها 
ليست مستحيلة، فهذه االزمة حتتاج اىل حوارات من اجلميع 
بمواقع  متعلقة  االمور  تكون  ال  وان  اجلميع  من  وتنازالت 

بقدر ما تكون هناك مصلحة عامة« .

لقد نصحت المرجعية الدينية مراراً وتكراراً كبار المسؤولين في الحكومة وزعماء 
القوى السياسية بأن يعوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم 

،،وينبذوا الخالفات المصطنعة التي ليس وراءها اال المصالح الشخصية والفئوية
،،



السؤال: ما هو تعريف السلف ؟
اجلواب: ويقال له السلم أيضًا ، وهو ابتياع كي مؤجل بثمن حال، 
م  م )بكرس الالم( وللبائع املسلَّ عكس النسيئة ، ويقال للمشرتي املسلِّ

إليه وللثمن املسّلم وللمبيع املسّلم فيه )بفتح الالم( يف اجلميع .

السؤال: ما هي االمور التي تشرتط يف السلف ؟
اجلواب: يشرتط يف السلف أمور :

القيمة  ختتلف  التي  األوص��اف  مضبوط  املبيع  يكون  أن  األول: 
 ، وغريها  واللون  والريح  والطعم  وال��رداءة  كاجلودة  باختالفها 
املبيع  يكون  بنحو  التعيني  يكفي  بل  واالستقصاء  التدقيق  يلزم  وال 
والفواكه  واخل��ر  احليوان  يف  السلف  فيصح   ، عرفًا  مضبوطًا 
واألدوية  واألرشب��ة  واملالبس  والبيض  واجلوز  واجلوز  واحلبوب 
من  وغريها  واخلياطة  والنساجة  النجارة  وآالت  السالح  وآالت 
األعامل وغري ذلك، وال يصح فيام ال يمكن ضبط أوصافه كغالب 
أنواع اجلواهر والآليل والبساتني وغريها مما ال ترتفع اجلهالة فيها إال 

باملشاهدة .
الثاين : قبض الثمن قبل التفرق ، ولو قبض البعض صح فيه وبطل 
يف الباقي ، ولو كان الثمن دينًا يف ذمة البائع فاألقوى الصحة إذا كان 

الدين حااًل ، أو حل قبل افرتاقها وإال مل يصح .
الثالث : تقدير املبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره ، واملتاع 
الذي يباع باملشاهدة جيوز بيعه سلفًا ولكن يلزم أن يكون التفاوت 
بني أفراده غري معتنى به عند العقالء كبعض أقسام اجلوز والبيض .

الرابع : تعيني أجل مضبوط للمسّلم فيه باأليام أو الشهور أو السنني 
أو نحوها ، ولو جعل األجل زمان احلصاد أو الدياس أو احلضرية 

بطل البيع ، وجيوز فيه أن يكون قلياًل كيوم ونحوه وأن يكون كثريًا 
كعرشين سنة .

اخلامس: تعيني مكان تسليم املسّلم فيه مضبوطًا عىل األحوط ، إذا مل 
يكن له تعني عندمها ولو النرصاف ونحوه كام سيأيت .

البلد  ويف  احللول  وقت  دفعه  البائع  تعهد  ما  دفع  إمكان  السادس: 
عام  أك��ان  س��واء  ذلك  رشط  قد  كان  إذا  فيه  التسليم  رشط  ال��ذي 
ولو  عنه  لعجزه  تسبيبًا  ولو  ذلك  يمكن  مل  فلو   ، نادره  أم  الوجود 
لكونه يف سجن أو يف بيداء ال يمكنه الوصول إىل البلد الذي اشرتط 

التسليم فيه عند األجل بطل .
أو  املكيل  من  سلفًا  املبيع  كان  فإذا   ، الربا  منه  يلزم  ال  أن  السابع: 
من  جنسه  غري  من  وال  بل  جنسه  من  ثمنه  جيعل  أن  جيز  مل  املوزون 
عىل  جيز  مل  املعدود  من  كان  وإذا   ، األح��وط  عىل  وامل��وزون  املكيل 

األحوط جعل ثمنه من جنسه بزيادة عينية .

السؤال: هل جيوز بيع يشء السلف نقدا قبل حلول االجل ؟
اجلواب: إذا اشرتى شيئًا سلفًا جاز بيعه من بائعه قبل حلول األجل 
نقدًا وكذا بعده نقدًا ونسيئة بجنس الثمن � برشط عدم الزيادة عىل 
األحوط � أو بجنس آخر ما مل يستلزم الربا عىل التقديرين ، وال جيوز 
بيعه من غري البائع قبل حلول األجل وجيوز بعده سواء باعه بجنس 
آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ما مل يستلزم 
الربا. هذا يف غري املكيل واملوزون وأما فيهام � ما عدا الثامر � فال جيوز 

بيعهام لغري البائع قبل القبض مرابحة مطلقًا.

متابعة : محمد حمزةال�����س��ل��ف



اآليات الكريمة والروايات الرشيفة يف باب الّتوبة وبيان فضلها 
أكثر من أْن حتىص، وهي من صفات العاقل؛ ألنَّ العاقل قصده 
مقاصده  فأكرب  ساحته،  يف  النزول  ومّه��ه  دائ��امً  تعاىل  اهلل  لقاء 
يوجب  ما  عىل  والندامة  بالتوبة  نفسه  ُيطّهر  أْن  مطالبه  وأعظم 
البعد عنه من رجس اآلثام قبل انتهاء وقت الّتكليف باملوت.. 
وقد وردت لفظة التوبة بكافة مشتقاهتا مكررًة يف أكثر من سبع 

وثامنني موضعًا،  نذكر بعضًا منها عىل سبيل املثال ال احلرص:
ُهَو  ُه  إِنَّ َعَلْيِه  َفَتاَب  َكِلاَمٍت  ِه  بِّ رَّ ِمن  آَدُم  ى  {َفَتَلقَّ تعاىل:  قال   -1

ِحيُم )البقرة/37(}. اُب الرَّ التَّوَّ
2- قال تعاىل: {َقاَل ُموَسى  لَِقْوِمِه َيا َقْوِم إِنَُّكْم َظَلْمُتْم َأنُفَسُكْم 

اِذُكُم اْلِعْجَل َفُتوُبوْا إىَِل َباِرئُِكْم.. )البقرة/54(}. َ بِاختِّ
َواأَلنَصاِر  َوامْلَُهاِجِريَن  بِيِّ  النَّ َعىَل  اهلُل  اَب  تَّ {َلَقد  تعاىل:  قال   -3
ِة ِمن َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقُلوُب َفِريٍق  َبُعوُه يِف َساَعِة اْلُعرْسَ ِذيَن اتَّ الَّ

ِحيٌم )التوبة/117(}. ُه هِبِْم َرُؤوٌف رَّ ْنُهْم ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم إِنَّ مِّ
وقال الطربيّس: »عاد سبحانه إىل خطاب املؤمنني يف دار التكليف، 
ِ} من معاصيه، وارجعوا  ِذيَن آَمُنوا ُتوُبوا إىَِل اهللَّ ا الَّ َ فقال: {َيا َأيهُّ

إىل طاعته {َتْوَبًة نَُّصوًحا} وقيل: التوبة النصوح هي التي يناصح 
اإلنسان فيها نفسه بإخالص الندم، مع العزم عىل أْن ال يعود إىل 
َئاتُِكْم َوُيْدِخَلُكْم  َر َعنُكْم َسيِّ ُكْم َأن ُيَكفِّ مثله يف القبح، {َعَسى َربهُّ
اُر ..)التحريم/8(}, عسى أن حيطها  هْنَ تَِها اأْلَ ِري ِمن حَتْ َجنَّاٍت جَتْ
للنبّي  جواًبا  بسنده  املجليّس  وذكر  اجَلنَّة،  ويدخلكم  عنكم، 
)صىل اهلل عليه وآله( عندما ُسئَِل عن التوبة النصوح؟ فقال: هي 

اخلالصة التي ال يعاود بعدها الذنب.
ومعاين التوبة النصوح هي:

1 �� إنَّ املراد توبة تنصح الناس أي تدعوهم إىل أن يأتوا بمثلها، 
لظهور آثارها اجلميلة يف صاحبها، أو ينصح صاحبها فيقلع عن 

الذنوب ثم ال يعود إليها أبًدا.
2 ���� إنَّ الّنصوح ما كانت خالصة لوجه اهلل سبحانه من قوهلم: 

)عسل نصوح(: إذا كان خالصا من الشمع.
3�� أنَّ الّنصوح من الّنصاحة وهي اخلياطة؛ ألهنا تنصح من الّدين 
ما مزقته الّذنوب، أو جيمع بني الّتائب وبني أوليائه وأحبائه، كام 

جتمع اخلياطة بني قطع الّثوب.

فنيًا  وضعًا  ُوضع  حرف  وكل  مقصود،  فني  تعبري  القرآين  التعبري  إن 
مقصودًا، ومل ُتراَع يف هذا الوضع اآلية وحدها وال السورة وحدها،  بل 
روعيت فيه النظم عامة والداللة بصورة خاصة، وهاتان املزيتان تضعان 
فال  حسابه،  فيه  حرف  فلكل  إعجازه،  جوانب  من  جانبا  العرب  أمام 
يمكن أن ُيزاد عليه أو حُيذف منه؛ ويكفينا جانبا إحصائيا واحدا هو أن 
احلروف املقطعة يف مستهالت السور مثل: )أمل � حم � ص � ن(، ونحوها، 
والتي ُتقرأ بأسامئها ال بأصواهتا، تبني أن السور التي تبدأ هبذه األحرف 
املقطعة تتكرر فيها بمقدار مضاعفاهتا التسعة عرش، والتي تساوي أحرف 
هي  األحرف  وهذه   - عموما  السور  افتتاح  هي  و)البسملة(  البسملة، 
عىل  ونحيله  التنزيل  ذلك  نوّجه  أن  جيوز  فهل  خصوصا،  السور  افتتاح 

املصادفة، أم هو )القصد والتدبري واإلعجاز(.

آللئ قرآنية

القصد والتدبير واإلعجاز

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

)2( ال��ت��وب��ة 
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الفوائد  من  وأعطاه  إاّل  عامل  متفاعل  متدّبر  قارئ  رافق�ه  ما  غنّية،  صحبة  القرآن  صحبة 
واألرباح ما لو اجتمعت الُكُتب كّلها عىل أن متنح مثله أو بعضه ملا استطاعت، ولذلك فإّنك 
حني تقرأه وأنت طفل صغري أو شاب حدث يف مطلع الشباب، فإّنه سيجري منك كام الدماء 
التي يف عروقك، ففي احلديث: »َمن قرأ القرآن وهو شاب اختلط بلحمه ودمه«. أي نفذ إىل 

كيانه والتحم به فال انفصال.
فإذا  ترتياًل،  يرّتل  ولكن  هذرمة،  ُيقرأ  ال  القرآن  »إّن  السالم(:  )عليه  الصادق  اإلمام  يقول 
مررت بآية فيها ذكر اجلّنة فقف عندها وسل اهلل )عّز وجّل( اجلّنة، وإذا مررت بآية فيها ذكر 
الّنار، َفِقف عندها وتعّوذ باهلل من الّنار«.. هذا املنهج يف طريقة قراءة القرآن يمكن توسيعه عىل 
النحو التايل: إذا مررت بآية فيها استغفار.. استغفر اهلل من ذنوبك ومعاصيك. وإذا مررت بآية 
فيها رمحة.. اطلب الرمحة من الرمحن الرحيم. وإذا مررت بآية فيها اعتبار وتفّكر.. فتدّبر وتأّمل 
خاّصة يف أحوال اأُلمم املاضية وما جرى فيها وعليها حتى كأّنك أحدهم. وإذا مررت بآية فيها 
شكر.. فتذّكر بعض نعم اهلل عليك، فاشكرها واسأل اهلل دوامها. وإذا مررت بآية فيها توبة.. 
فاسأل اهلل التوبة. وإذا مررت بآية فيها دعوة للعمل الصالح.. فقل: »لّبيك الّلهّم لّبيك«.. عْد 

وأوِف بالوعد. وإذا مررت بآية فيها دعاء.. فادُع به، كام لو كنت قائلُه أو سائلُه..

من مستلزماته.. أن يكون من الشاكرين والمؤمنين حقاً

ح/8 - بقلم أ. د. طالب حسن موسى 

آفاق قرآنية

القلُب السليم في القرآن الكريم

إن هذا الشكر هلل ال يكون من العبد اال اذا كان حيبه وال يتخذ 
اشد حبًا  االنداد  الناس حيبون هؤالء  فبعض  اندادا  دونه  من 
الذين  اىل مرتبة  من اهلل ولكن مهام كان حبهم هذا فال يصل 
آمنوا فهم اشد حبا هلل من غريهم وخري مثال عندما اراد نبينا 
حممد )صىل اهلل عليه وآله( تسليم الراية اىل من حيب اهلل وحيبه 
اهلل وعىل يده يتم فتح خيرب  حيث كان هو  أمري املؤمنني )عليه 
السالم( وان تفسري »اهدنا الرصاط املستقيم«،  هو أرشدنا اىل 
السالم(  بيته )عليهم  وآله( واهل  اهلل عليه  حب حممد )صىل 
جتزئة  يمكن  ال  متالزمة  كلها  واملصابرة  والصرب  الشكر  وان 
احدمها عن اآلخر فالبد ان يكون الشاكر من الصابرين  بل 
يرضيه  بام  اهلل  اىل  ويسعى  باملرمحة  ويتواىص  بالصرب  يتواىص 
فيتخذه سبيال ليحصل عىل شكر اهلل سبحانه وتعاىل فام اعظم 
يقدم  الذي  هو  واالرضني  السموات  خالق  فاهلل  الشكر  هذا 
يأمرنا بأن  شكره اىل عبده، وان اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي 
الناطق  القرآن  عنه  يعرب  ما  لنحصل عىل شكره وهذا  نشكره 
»واهلل مستأديكم شكره »وكذلك« ال تنسوا عند النعم شكركم 
فقد اعذر اهلل اليكم بحجج مسفرة ظاهرة وكتب بارزة العذر 

واضحة«.
كام أن القرآن الكريم يصنف املؤمنني اىل مؤمن من دون صفة 

من  االنفال   يف سورة  واضحا  يبدو  كام  حقا  مؤمن  واىل  معه 
عند  درجات  هلم  حقا  املؤمنون  هم  »أولئك  الكريمة:  اآلية 
باملؤمنني  يعرب عنهم  التفسري  رهبم ومغفرة ورزق كريم« ويف 
صدقا اي حق ايامهنم وهم الكاملون يف االيامن  واذا ما أراد 
اهلل بعبد خريا يربط عىل قلبه وكذلك هناك مؤمن ولكن يريد 
غري ذات الشوكة له ومؤمن آخر يريدها او يف االقل ال جيادل 
ام ال  الشوكة  أكان ذات  ما يستوجب عليه سواء  فيها ويقبل 
ان  قلبه يسعى لرضا اهلل )سبحانه وتعاىل( ويؤكد  فاملهم هو 
فانه  الذكر  يف  »أفيضوا  بالقول  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري 
ينري القلب وهو أفضل العبادة »وقيل ان افضل الذكر جدوى 
هو  وه��ذا  القلب  بحضور  دائ��ام  ي��امرس  ال��ذي  هو  ونجاعة 
الشوكة  املؤمن حقا هومن اصحاب ذات  الذكر  فهل  هدف 
و هو صاحب القلب السليم ام ان الصفة االخرية تشمل كل 
مؤمن؟ قطعا املؤمن هو الذي جتاوز مرحلة االرتياب واال فهو 
مل يصل اىل صفة املؤمن، وورد يف الكتب املأثورة ملن يرتضون 
عىل أمري املؤمنني )عليه السالم(: »أن مجيع من يبغضه هو من 
اخلوارج ومن سار سريهم ليس بمؤمن حقا؛ بل هو منافق كام 
أن من حيبه ال يكون مؤمنا حقا اال اذا احبه حبا رشعيا ال حّب 

املتشددين ملا فيه من املغاالة الشديدة«.
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بني  جسدية  عالقة  هناك  كانت  اذا  امل��رأة:  يقال  التفاسري  يف 
األنثى  انسجام وتوافق وتسمى هنا  يوجد  الذكر واألنثى وال 

)امرأة(!.
أما الزوجة: فاذا كانت هناك عالقة جسدية مع انسجام فكري 
وتوافق وحمبة وتسمى األنثى هنا )زوجة(، وعنها يقول تعاىل: 
)امرأة نوح - امرأة لوط(، ومل يقل زوجة نوح وال زوجة لوط 
مؤمنان  نبيان  فهام  بينهام!  والعقائدي  اإليامين  اخلالف  بسبب 
امرأة وليست  وأنثى كل منهام غري مؤمنة، لذا سميت كلتامها 
زوجة، كذلك قال اهلل: )امرأة فرعون( ألن فرعون كان كافرا مل 

يؤمن ولكن امرأته آمنت، فكانت امرأة وليست زوجة!.
لفظ  الكريم استخدام  القرآن  بينام نجد يف مواضع أخرى من 
)زوجة(، فقال تعاىل يف شأن آدم وزوجه: )وقلنا يا آدم اسكن 
أنت وزوجك اجلنة(، وقال تعاىل: يف شأن حممد )صىل اهلل عليه 

وآله(: )يا أيا النبي قل ألزواجك(.
وهناك موضوع جتدر اإلشارة له: ملاذا استخدم القرآن الكريم 
لفظ )امرأة( عىل لسان سيدنا زكريا )عليه السالم( عىل الرغم 
من التوافق الفكري واالنسجام: )وكانت امرأيت عاقرا(!، رّبام 
كان احلال بسبب موضوع اإلنجاب، ألنه شكا مهه اىل اهلل تعاىل 
واصفا من معه بأهنا امرأته وليست زوجته! وبعد أن رزقه اهلل 
تعاىل:  فقال  القرآين،  التعبري  اختلف  حييى  سيدنا  وهو  )ولدا( 

)فاستجبنا له ووهبنا له حييى وأصلحنا له زوجه(، فأسامها اهلل 
تعاىل زوجة وليست امرأة بعد إصالح خلل عدم اإلنجاب.

محالة  )وامرأته  تعاىل:  قال  هلب،  أيب  بيت  مع  وقفة  وأخ��ريا: 
انسجام  بينهام  يكن  مل  أنه  الكريم عىل  القرآن  ليدلل  احلطب(، 

وتوافق!.
تبقى قضية »الصاحبة«: يستخدم القرآن الكريم لفظ )صاحبة( 
عند انقطاع العالقة الفكرية واجلسدية بني الزوجني، ذلك أن 
مشاهد يوم القيامة، تستخدم لفظ )صاحبة(، قال تعاىل: )يوم 
يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه(.. واضح العالقة 

اجلسدية والفكرية انقطعت بسبب أهوال يوم القيامة..
ومل  ولد  له  يكون  )أنى  رصاحة:  تعاىل  اهلل  قال  لذلك  وتأكيدا 
لينفي  امرأة؟ واضح،  أو  يقل زوجة  مل  ملاذا  له صاحبة(،  تكن 
اهلل )عز وجل( أي عالقة جسدية أو فكرية من الطرف اآلخر 

نفيا قاطعا.
داللة  يف  البيضاين  احلسن  عبد  اجل��واد  عبد  الباحث  ويقول 
كان  القصد  »من  الكريم:  القرآن  يف  وامل��رأة  الزوجة  لفظتي 
موضوع بحثنا لفظتا )الزوجة واملرأة(، فقد استغلقت داللتامها 
رشحهم  يف  املعجميني  عىل  وعّولوا  واملعربني،  املفرسين  عىل 
فقط،  والظاهر  القريب  معنييهام  عىل  وقفوا  فقد  وتوسعهم، 
وأغفلوا داللتيهام السياقية الواردة يف اآليات البّينات، من هنا 

آللئ قرآنية
)المرأة والزوجة والصاحبة(

كيف ذكرها القرآن الكريم؟

العربية،  اللغة  على  الحفاظ  في  الفضل  للقرآن  ويعود  والفصاحة،  والبيان  البالغة  مجمع  هو  الكريم  القرآن 
وهو مرجعها، فلقد أعطى اللغة العربية سيال من حسن السبك وعذوبة السجع ومن البالغ والبيان ما عجز 
العربية عبر األزمان من االنقراض والتالشي.. وأحيانا نجد تداول كلمة  اللغة  العرب، وهذا ما حفظ  عنه بلغاء 
ذات معنى واحد في أكثر من سورة قرآنية أو آية كريمة )الزوجة - المرأة - الصاحبة(.. بمعنى متى تقول عن 

زوجتك امرأتي أو زوجتي أو صاحبتي؟.

إعداد: حسين النعمة
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اإلم���������ام ال��ح��س��ي��ن 

والقرآن الكريم

لكال  اللغوي  باملعنى  أبدأ  أن  البحث  رضورة  استدعت 
بعض  رأي  إىل  استندت  ثم  املعجميني،  عند  اللفظني 
وخترجياهتم  مذاهبهم  عىل  وتعرفت  واملعربني  املفرسين 
بينت  ال��ت��ي  القرآنية  بالنصوص  استعنت  وبعدها 
احلديثة يف  األبحاث  إىل  االختالف يف داللتيهام، مستندا 
اإلعجاز القرآين، والتي وصلت إىل نتائج كبرية، عززت 
خالل  يف  توجهاهتم،  وخصصت  املتقدمني،  مفاهيم 

مالمح اإلعجاز القرآين.
إىل  املعجميني  اغلب  اليه  ذهب  ما  اىل  البيضاين  ويذهب 
أن لفظة  الزوج والزوجة يف الداللة اللغوية، فهو أصل 
ابن فارس:  يدل عىل االقرتان واملالزمة بني شيئني، قال 
)أصل يدل عىل مقارنة يشء ليشء، من ذلك الزْوج زوج 
املرأة واملرأة زوج بعلها(، واستشهد بقوله تعاىل: »اسكن 
أنت وزوجك اجلنة وكال منها رغدا«؛ ويذهب ابن فارس 
به  املراد  »من كل زوج هبيج«  تعاىل:  بقوله  املعنى  أن  إىل 
ال�مختلف�ني  ال�جنسني  عل�ى  ْوَجنْيِ  الزَّ ويوقعون  اللون؛ 
ن�حو اأَلسود واأَلب�يض وال�حلو وال�حامض، وقول ابن 
سيده: »ويدل عل�ى َأن الزوجني ف�ي كالم العرب اثنان«، 
َكَر  الذَّ ْوَجنْيِ  الزَّ َخ�َلَق  »وَأنه  وجّل(:  )عّز  اهللَّ  قول  ومنه 
كان  ذك��رًا   زوجا  ترى  كام  منهام  واحد  فكل  واأُلنثى«؛ 
ُأنثى وقال اهللَّ تعال�ى: »فاسُلْك ف�يها من كَل َزْوجني  َأو 

اثن�ني«، والزوج ما كان  مع آخر من جنسه.
وأما لفظ  املرأة، فريى أن املرأة هي التي قد تكون مباركة 
عىل زوجها، ويبدو أنه يريد القول بأن هناك امرأة مباركة 
وأخرى غري مباركة!، ويبدو للباحث بأن كل زوجة هي 
اللفظة  داللة  بحسب  زوجة  هي  امرأة  كل  وليس  امرأة 

السياقي يف القرآن الكريم.
خيرج  »مل  واالق��رتان:  ال��زواج  داللة  يف  البيضاين  ويقول 
قَرن،  بمعنى  زَوج  يف  فارس  ابن  إليه  ذهب  عام  الرازي 
قرن  وزواجا  خالطه،  بمعنى  وِزواجا  مزاَوجة  وزاَوجه 
اختذها  امرأة:  وتزوج  اقرتانا،  ازدواجا:  ببعض،  بعضها 
زوجة، والزواج اقرتان الذكر باألنثى، والزوجية مصدر 
به،  ُيشّدان  الذي  ال�حبل  بالت�حريك:  والَقَرن،  صناعي، 
وهو  ال�مصدر،  والِقراُن:  َأيضًا،  َق��َرٌن  نفسه  وال�جمع 

ال�حبل.

من دعاء اإلمام الحسين )عليه السالم( ليلة العاشر من 
بالنبّوة  أكرمتنا  أن  على  أحمدك  إّني  »اللهّم  المحرم: 
وعّلمتنا القرآن وفّقهتنا في الدين«.. ففي بيان بعض 
بالقرآن  السالم(  )عليه  الحسين  اإلم��ام  عالقة  جوانب 
نهضته  في  المحّطات  بعض  في  ذلك  وظهور  الكريم، 
ِع��دل  ك��ان  ال��س��الم(  )عليه  أّن��ه  ف��ي  ش��ّك  ال  المباركة.. 
فهم  ال��س��الم(،  )عليهم  المعصومين  كبقية  القرآن 
عليه  الله  )صلى  الله  رسول  أوصى  اللذين  الثقلين  أحد 
ك بهما خشية الوقوع في الضالل بعده،  وآله( بالتمسُّ
ولذلك فهم مع القرآن والقرآن معهم، ال يفارقهم وال 

يفارقونه.
فال بّد من بيان بعض الجوانب الظاهرة من عالقة سّيد 
الشهداء )عليه السالم( بكتابه تعالى وما ظهر منه في 
مواضع وكلمات عديدة من االهتمام به.. منها أوصاف 
القرآن  فهو  القرآنّية..  السالم(  )عليه  الحسين  اإلم��ام 
الناطق، الذي يبّين مكنونات القرآن الكريم، وخصائصه، 
العالم به، وبكلّ علومه الشريفة،  آياته، فهو  ومعاني 
وبالنظر إلى بعض الروايات والزيارات الواردة حول اإلمام 
لها  عديدة  بأوصاف  وصفته  أّنها  يّتضح  السالم(  )عليه 
أّن الحسين )عليه السالم(  عالقة بالقرآن الكريم، لتبّين 

هو ِعدل القرآن الكريم، وهذه األوصاف هي:
)عليه  قال  المحّرم  من  العاشر  ليلة  بالقرآن:  العالم   -
بالنبّوة  أكرمتنا  أن  على  أحمدك  إّني  »اللهم  السالم(: 

وعّلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين«.
السالم(:  )عليه  زياراته  بعض  في  جاء  القرآن:  شريك   -

»السالم عليك يا شريك القرآن«.
- سند القرآن: في بعض زياراته أيضاً: »كنت للرسول ولداً 

وللقرآن سنداً«.
- التالي للكتاب حّق تالوته: كما في بعض الزيارات أيضاً: 

»وتلْوَت الكتاب حّق تالوته«.
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 العراق يحصد الجوائز 

تقرير: احمد الوراق - تصوير: احمد القريشي

مس��ابقة تراتي��ل س��جادية ف��ي القص��ة القصي��رة 
تسدل الستار بتتويج الفائزين بها

الكتابة  وتشجيع  القصيرة،  القصة  كتابة  في  السالم(  )عليه  السجاد  االمام  حياة  على  الضوء  لتسليط 
بمنتج  الثقافية  الساحة  لرفد  القصيرة،  القصة  كتابة  في  والراسخين  الشباب  االدب��اء  عند  القصصية 
ادبي ملتزم بالحقوق التي ارساها اإلمام السجاد )عليه السالم( اختتمت شعبة النشر التابعة لقسم 
النصوص  جوائز  بتوزيع  القصيرة  القصة  في  سجادية  تراتيل  مسابقة  المقدسة  الحسينية  العتبة  إعالم 
الفائزة في المسابقة بدورتها الخامسة ضمن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية الدولي الثامن في دار 
الضيافة داخل الصحن الحسيني الشريف، بحضور رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان السيد جمال الدين 

الشهرستاني واللجنة التحكيمية.

بمشاركة سبع دول عربية..
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قائال:  النعمة  حسني  االستاذ  مديرها  حتدث  املسابقة  وعن 
عىل   )22( منها  تنافس  قصرية  قصة   )64( »بمشاركة 
سوريا  وال��س��ودان،  وم��رص  )تونس  من  املسابقة  جوائز 
النسوي  العنرص  كان  حيث  والعراق(،  والسعودية  ولبنان 
اخلامسة«،  املسابقة  دورة  يف   )%86( بنسبة  املشاركات  من 
حياة  حيثيات  تتناول  أن  القصة  ضوابط  من  »كان  مضيفا 
او  ارساها،  التي  واحلقوق  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام 
املعايري  فيام كان عىل رأس  املعارص،  الواقع  تشتمله عىل  ما 
ما  التوازن  عىل  التأكيد  هو  املحكمني  جلنة  اعتمدهتا  التي 
بني الشكل واملضمون عىل ان يكون النص ملتزمًا بام يمليه 

االدب امللتزم«.  

جلنة  رئيس  حت��دث  امل��وض��وع  ه��ذا  عن  أكثر  ولتفاصيل 
قائاًل:  الظاهر  عباس  طالب  االديب  املسابقة  يف  املحكمني 
فعاليات  ضمن  اخلامسة  دورهت��ا  يف  املسابقة  »اختتمت 
مهرجان تراتيل سجادية والحظنا هذا العام فرقًا كبريًا جدًا 
عن الدورات السابقة من حيث املستوى الفني الذي خرجت 
به املسابقة حيث حصل عىل جائزة املركز االول منفردًا هبا 
القاص عقيل عبد اهلل من )العراق � حمافظة الديوانية(، فيام 
باملناصفة لكل مركز،  قاّصان  الثاين والثالث  باملركزين  فاز 

فضال عن عرش جوائز تقديرية اخرى لنصوص مميزة«.
انفاَس االمام  الدورة ملحنا  واضاف: »انه ومن خالل هذه 
)عليهام  السجاد  االمام  املنافسة  صاحب  وانفاس  احلسني 

المسابقة منذ دورتها االولى خلقت جواً  ثقافياً 
من خالل مش��اركة اس��ماء ألول م��رة، ففي كل 
دورة نتفاج��أ بأقالم جدي��دة متمكنة تقدم نصاً 
ادبياً مرموقاً على مستوى االدب العربي عموما 

والحسيني على وجه الخصوص..

االديب طالب عباس الظاهر
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الساجدين  سيد  عند  االدب  كلمة  سجدت  حيث  السالم( 
وإمام املوحدين، وهذا ما يفرح كثريًا ويبرّش باخلري«.

ثقافيا  مشريًا اىل ان »املسابقة منذ دروهتا االوىل خلقت جوًا 
نتفاجأ  دورة  كل  ففي  مرة،  ألول  اسامء  مشاركة  خالل  ًمن 
مستوى  عىل  مرموقًا  ادبيًا  نصًا  تقدم  متمكنة  جديدة  بأقالم 
األدب العريب عمومًا واحلسيني عىل وجه اخلصوص، وهناك 
تواجد  وهو  غري  ال  واحد  هبدف  املشاركة  عىل  أرص  قاّص 
اسمه ضمن سلسلة االسامء التي ختدم االمام احلسني )عليه 

السالم( بعيدًا عن الفوز«.

القصة  مسابقة  تقييم  جلنة  عضو  حتدث  أخ��رى  جهة  ومن 
القصرية االستاذ عيل حسني عبيد قائاًل: »اختذت جلنة التقييم 
الذي  االوىل  بالدرجة  الفني  اجلانب  يف  بدأت  معايري  عدة 
واجلانب  القصرية،  القصة  لكتابة  اللغوي  الشكل  يتضمن 
اىل  استنادًا  املوجهة  والرسالة  الفكري  املضمون  هو  االخر 
ان  واحلقيقة  السالم(،  )عليه  السجاد  لإلمام  احلقوق  رسالة 
تفوقت  عالية  املسابقة  هذه  يف  كانت  التي  الفنية  املستويات 
عىل الدورات السابقة وهذا يدل عىل ان املسابقة تؤيت ُأكلها 
بشكل صحيح، وهناك تطور فني وتطور مضموين، وبدورنا 

األديب علي حسين عبيد
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توعية  يف  كبري  بشكل  وتساهم  املسابقة  هذه  تتطور  ان  نتوقع 
االرث  هبذا  عام  بشكل  والناس  االوىل  بالدرجة  الشباب 
احلقوقي الكبري لإلمام السجاد )عليه السالم(، ويف الدورات 
فنية  ومضامني  ونتائج  اكرب  مشاركات  ستتحقق  الالحقة 

وحقوقية اكرب«.
ونوه عن اهلدف االساس بقوله: »بالدرجة االوىل هو ايصال 
رسالة احلقوق لإلمام السجاد )عليه السالم( اىل العامل امجع، كام 
نحن بأمس احلاجة هلذا االرث احلقوقي الكبري يف ظل الظروف 
الصعبة التي تعيشها البرشية، نحن نالحظ ان احلقوق ضعيفة 
ولذلك جيب االنتباه اىل هذه الرسالة السجادية الكبرية، وهذه 
للعتبة  العامة  تبذله االمانة  الذي  املسابقة هي جزء من اجلهد 

احلسينية املطهرة ومهرجان تراتيل سجادية؛ إلبراز هذا اإلرث 
احلقوقي لإلمام السجاد )عليه السالم(«.

وبدوره حتدث املتسابق الفائز باملركز االول يف املسابقة القاص 
قصتي  »كانت  قائاًل:  الديوانية  حمافظة  من  اهلل  عبد  عقيل 
منارص  بني  توائم  وهي  الصحراء(  )أطياف  بعنوان  القصرية 
لإلمام احلسني )عليه السالم( اال وهو احلر بن يزيد الرياحي 
والطغيان  للفساد  رفضه  من  املوقف  ذات  يقف  وشخص 
ومن  الرياحي،  احلر  فعل  كام  يستشهد  لذلك  وجزاء  والظلم 
)عليه  احلسني  االم��ام  فكر  بني  املوائمة  حت��اول  القصة  هذه 
السالم( يف سنة 61ه�� والفكر احلايل وتضع املفاهيم احلسينية 

لتكون دائمة وشاملة لكل العصور«.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة 2022 م Ahrar  Weekly

17



االحرار: قاسم الحلفي

خالل لقائه وفد مؤتمري نداء االقصى..
ممثل المرجعية العليا يؤكد على استدامة 

الزخم للشعب الفلسطيني في قضيته

ال��وارف(،  ظله  )دام  السيستاني  علي  السيد  االعلى  الديني  المرجع  ممثل  أّك��د 
عالمية  وشخصيات  االسالمية  المذاهب  علماء  من  كبيرة  بمجموعة  لقائه  خالل 
غاندي  نهرو  الهند  محرر  وحفيد  مانديال  نيلسون  االفريقي  القائد  حفيد  امثال 
مؤتمر  في  شاركوا  والذين  الدرة،  محمد  الشهيد  والد  الدرة  جمال  والفلسطيني 
نداء االقصى الدولي، »ان اإلمام الحسين )عليه السالم( في ثورته ومبادئه وتضحياته 
االحرار  ولكل  المسلمين  لكل  بل  السالم(،  )عليهم  البيت  اهل  لشيعة  فقط  ليس 
الدائم  الزخم  إلعطاء  السالم(  )عليه  ثورته  من  االنطالق  وعليهم  والمظلومين، 

والمستمر للشعب الفلسطيني في قضيته«.
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االحرار: قاسم الحلفي

وقال الشيخ عبد املهدي الكربالئي يف كلمته خالل اللقاء، انه 
»يسعدنا احلضور واللقاء هبذه الشخصيات املشاركة يف مؤمتر 
نداء االقىص الذي اهنى أعامله الثالثاء املوافق 2022/9/6، 
داعام لقضية الشعب الفلسطيني ونرجو من االخوة احلارضين 
إلعطاء  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  ثورة  من  ينطلقوا  ان 

الزخم الدائم واملستمر للشعب الفلسطيني يف قضيته«.
وبني الشيخ الكربالئي بعض النقاط املهمة بقوله، ان »مجعكم 
فيه شخصيات مهمة من فلسطني احلبيبة وشخصيات اخرى، 
مع  ووقفوا  واالضطهاد  واالستكبار  الظلم  ضد  وقفوا  ممن 
لشعوهبم  والكرامة  والعدالة  باحلرية  ونادوا  شعوهبم  قضايا 
االخوة  من  ونأمل  واآلسيوية،  االفريقية  البلدان  من  مجيعا 
قبل  دخلوا  كام  وليس  مهمة  بنتائج  اخلروج  الزيارة  هذه  يف 
الثورة احلسينية  املؤمتر«، مؤكدًا، عىل »رضورة االستلهام من 
لكون ان االمام احلسني )عليه السالم( ليس فقط لشيعة اهل 
االحرار  ولكل  املسلمني  لكل  بل  السالم(؛  )عليهم  البيت 

واملظلومني«.
على َمْن تقع إدامة زخم الثورة الفلسطينية؟
»املسؤولية  ان  منها  مهمة،  نقاط  اىل  الكربالئي  الشيخ  وأّشار 
االساسية يف إدامة زخم الثورة الفلسطينية تقع عىل عاتق رجال 
والثقافية  الفكرية  والنخبة  اوال  الدينية  واملؤسسات  الدين 
املظلوم،  الشعب  هذا  مهوم  حيمل  من  كل  بل  املجتمع؛  يف 
والذين حيملون قضية الشعب الفلسطيني ويشعرون بمعاناته 
الشعب  داخل  أكان من  اليه من إضطهاد سواء  يتعرض  وما 
التي تشعر بمظلومية اي  العربية  الشعوب  او من  الفلسطيني 
زيارة  حيرون  الذين  الوفد  اعضاء  مجيع  من  ونأمل  شعب، 
مبادئها  من  السالم(  )عليه  ثورته  من  يستلهموا  ان  االربعني 
وتضحياهتا ومواقف رجاهلا ونسائها كيف حافظوا عىل جوهر 
االسالم ومبادئه ومنطلقاته وكيف اضحوا دروسا يف ديمومة 

الثورة وارتباطها االهلي«.
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سمو معاني التضحية بالغالي والنفيس!!
كام اشار ممثل املرجعية الدينية العليا، خالل حديثه مع »مجال الدرة« 
الذي حر مع الوفد اىل كربالء، وهو والد الشهيد حممد الدرة الذي 
قتل برصاص االحتالل االرسائيي عام 2000 كونه ضحى بولده يف 
سبيل قضيته بقوله، »علينا ان نتعلم من االمام احلسني )عليه السالم( 
حينام ضحى بأوالده وارحامه بسبب الوقوف ضد الظلم وجيب ان 

نستلهم منه الصرب واالستعداد للتضحية«.
كيف نحافظ على جوهر االسالم ومبادئه الحقة؟

واوضح الشيخ الكربالئي كيفية املحافظة عىل جوهر االسالم ومبادئه 
احلقة؟، بقوله: »هناك قضية مهمة وهي ان الشعب الفلسطيني يعاين 
منذ عرشات السنني وقد تستمر معاناته لسنني طويلة فكيف لنا ان 
نستلهم من ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( ديمومة هذا الزخم 
الثورة لعرشات سنني قادمة؟، فبعدما ظن اآلخرون  وان استمرت 
هذه  بعد  نرى  لكننا  املعركة!!؛  خرس  السالم(  )عليه  احلسني  ان 
القرون املمتدة ان اإلمام احلسني )عليه السالم( انترص يف املعركة، من 
خالل املحافظة عىل جوهر االسالم ومبادئه احلقة واذكر بعضا منها 
والثورة الفلسطينية حتتاج اليها هي ان احلسني )عليه السالم( حافظ 
عىل روح االسالم برفض الظلم واالستكبار يف حكم الناس وعدم 
اخلنوع واالستسالم للظلم واجلور مهام كانت التضحيات ومهام امتد 
زمن هذا الظلم وهي نقطة مهمة، وقد ترتاجع بعض الشعوب وال 
االخوة  من  ونأمل  طوال،  لسنني  تستمر  املعاناة  هذه  الن  تتحمل؛ 
اإلمام  من  نستمد  كيف  معرفة  الفلسطيني  الشعب  رجال  وخاصة 
احلسني )عليه السالم( ان نديم هذه الروح؛ الن االنسان قد يضعف 
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يف حلظات معينة وال يتحمل تضحيات لسنني طويلة«.
االربعين عبرة..

وتابع سامحته القول، »يرجى من االخوة املشاركني يف املؤمتر 
تأيت اىل زيارة مرقد االمام  التي  الغفرية  يتأملوا يف اجلموع  ان 
يأيت  منها  باملاليني والبعض  السالم( وتعدادها  احلسني )عليه 
بعض  ويف  كيلومرت،   )600-  500( من  االق��دام  عىل  مشيا 
السنوات اسُتهِدَف الزائرون بتفجريات ارهابية وسقط املئات 

منهم شهداء ومع ذلك استمروا بتقديم اخلدمة والسري«.
االستاذ  اجلميع  يتساوى  االربعني  زيارة  يف  نجد  »اننا  وبني، 
كل  من  وامل��رأة  والرجل  والصغري  والكبري  والفقري  واملتعلم 
رشائح املجتمع تشرتك وحتاول ان تقدم كل ما لديا من اجل 

خدمة اآلخرين جمانًا«.
وخصوصا  الدول  مجيع  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  ودعا 
االربعني  زيارة  يف  حضورا  هلا  يكون  ان  الفلسطيني،  الشعب 
البطولة  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام  من  يستلهموا  وان 
واالرصار؛ لكي يتعرفوا اكثر وبعمق وواقعية ومصداقية عىل 
الفلسطيني وهي  الشعب  نوظفها يف نرصة  الثورة وكيف  هذ 

مسؤولية اجلميع«.
حفيد نيلسون مانديال: االمام الحسين مصدر 

إلهام لمختلف الشعوب حول العالم 
الزعيم  حفيد  افريقيا  جنوب  برملان  يف  النائب  قال  جهته  من 
االقىص  نداء  مؤمتر  يف  شارك  الذي  مانديال  نيلسون  االفريقي 
االمام  »إن  املقدسة:  احلسينية  العتبة  استضافته  الذي  الدويل 

احلسني مصدر اهلام ملختلف الشعوب حول العامل وليس فقط 
للمسلمني«.

افريقيا  جنوب  يف  »نحن  مانديال:  نيلسون  مانديال  وق��ال 
استطعنا بفضل هذا االهلام أن نتمكن من مواجهة )360( عاما 
مؤمتر  من  ونحن  جائر،  نظام  من  عاما  و)60(  االحتالل  من 
الفلسطيني  للشعب  ان  كربالء:  يف  هنا  نقول  الدويل  االقىص 

احلق يف املقاومة واحلق يف ان يعود اىل ارضه«.
ال��درة:  محمد  الفلسطيني  الشهيد  وال��د 

المدرسة الحسينية أسست فينا التضحية
فيام اكد مجال الدرة ، »إن املدرسة احلسينية أسست فينا النضال 
والتضحية، وان كربالء املقدسة هذه االرض الطاهرة واملباركة 
وابنائه  السالم(  )عليه  احلسني  اإلم��ام  بدماء  روي��ت  التي 
العامل  لكل  بل جامعة  كبرية  اآلن مدرسة  اصبحت  واصحابه 

وتدرس اآلن يف كل العامل«.
وأضاف الدرة وهو من مدينة غزة الفلسطينية املشارك يف مؤمتر 
نداء االقىص الدويل، ان »ال ريب أن كل هذه املاليني املتواجدة 
وداعمة  الفلسطينية  للقضية  داعمة  هي  املقدسة  كربالء  يف 
يدعمون  اآلن  إىل  الفلسطينيني  أن  كام  الفلسطيني،  للحق 
قضيتهم احلّقة واملصريية، فمنذ مئة عام من معاهدة سايكس 
بيكو واىل يومنا هذا يناضل وما زال الشعب الفلسطيني ولن 
يكل ولن يقف للحظة واحدة يف الدفاع عن ارضه ورفع الظلم 

عن كل ابناء شعبه«.
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الطاهرة  العترة  تراث  منابُع 
تغلب الماّدية المتكّلسة..

ضيوف )تراتيل سجادية(: العتبة الحسينية سّدت 
الفراغ الكبير في ترسيخ القيم اإلنسانية العظيمة

الهادئ  للحوار  مناخاً  عام،  كل  مثل  وفي  الثامنة  بنسخته  سجادية(  )تراتيل  مهرجان  وّفر 
علي  اإلمام  علوم  مائدة  على  جلسوا  الذين  واألدي��ان،  الطوائف  مختلف  أتباع  بين  والبّناء 
السجاد )عليه السالم( الثرّية بتراثه العظيم، والذي من أجلِه ُأقيم هذا المهرجان العالمي 

من قبل األمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة.

تقرير: حسنين الزكروطي- تصوير: احمد القريشي
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وحصَد املهرجان أصداًء كبرية سّجلتها )جملة األحرار( خالل 
اللقاءات احلّية التي أجرهتا مع عدد من املشاركني فيه، بينهم 

باحثون ومثقفون وأكاديميون ورجال دين.
ووصف الدكتور )باحلسن اليحياوي( من دولة تونس، جهود 
»بالكبرية التي خلقت مثل هذا اللقاء  القائمني عىل املهرجان 

العاملي الدائر حوَل تراث اإلمام السجاد )عليه السالم(«.
خمتلف  بني  لاللتقاء  عظيمة  فرصة  هناك  »كانت  وق��ال: 
املفكرين والباحثني وأئمة املساجد واملشايخ االجالء وتبادل 
فيه  اصبحت  الذي  العامل  هذا  يف  اليوم  اننا  وخاصة  االفكار 
املادية  القيم  من  الكثري  واصبحت  اجلميع،  ُبغية  هي  امل��ادة 
تسيطر عىل االنسان وخاصة عىل االنسان العريب، وبال شك 
نحن نملك عينًا صافية وهذه العني ال تغيب ابدًا ودائاًم فائضة 
بالربكات وهي علوم أهل البيت )عليهم السالم( وأحد أهم 
هذه الفيوضات هي فيوضات رسالة احلقوق لإلمام السجاد 

)عليه السالم( وصحيفته العظيمة«.
وأشار اليحياوي إىل أن »االنسان املعارص حيتاج اىل تنقية روحه 

من شوائب املادة التي تكاد حتوله اىل حجٍر متكلٍس، فاإلنسان 
)عليهم  البيت  اهل  علوم  فيض  من  ماًء  يريق  ان  اىل  بحاجة 
السالم( ورسالة االمام السجاد حتى نمنع ذاك التكلس الذي 
َل العامل اىل مكان بغيض فيه الكثري  أصاب أرواح اجلميع وَحوَّ

من الظلم والدمار واحلقوق املفقودة واملستلبة«.
أمر  هو  وغريها  املهرجانات  هذه  مثل  »إقامة  إن  وأوض��ح: 
من  الكثري  ختّلت  ان  بعد  خاصًة  ه��ذا،  زمننا  يف  مطلوب 
الدول واملؤسسات الرسمية عن أدوارها الثقافية والتوعوية، 
بمهرجاهنا  أكانت  سواء  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  واحلقيقة 
تسد  ان  استطاعت  الكرنفاالت  من  غريه  او  سجادية  تراتيل 

هذا الفراغ الكبري«.
باريس،  بجامعة  السياسية  العلوم  جمال  يف  الباحث  ربَط  فيام 
)روبن ( نجاح مهرجان تراتيل سجادية بسببني مهمني للغاية.
وقال: »املهرجان يمثل فرصة رائعة لسببني، األول هو احلوار 
املقدسة،  املدينة  بني ممثي االديان املختلفة املوجودين يف هذه 
العلم  عن  اجلديدة  واالكتشافات  البحث  الثاين  والسبب 

الدكتور )بالحسن اليحياوي(

روبن � باحث في العلوم السياسية
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خالل  من  احسن  حياة  منها  نأخذ  ان  ويمكننا  والبحوث، 
ونصوصه؛  وحياته  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام  شخصية 
ألنه ليس قدوًة للشيعة فقط واملسلمني انام هو للبرشية كلها«.

مجعاء  البرشية  اىل  ايصاهلا  احاول  التي  »الرسالة  أن  وأوضح 
هي رضورة وجود احلوار الدائم بني البرشية يف كل البلدان، 
فأنا لست مسلاًم ولكن اشعر بأن هناك روحًا خاصة يف مدينة 
كربالء املقدسة وهي )روح اإليامن واألمان( وهذا هو شعور 

خاص شعرت به«.
لبنان )منى حسن خازم( - طالبة  الباحثة من دولة  فيام قالت 
أنحني  أْن  اال  يسعني  »ال  االسالمية:  اجلامعة  يف  دكتوراه 
ألجله  يبذل  الذي  القيم  العمل  هذا  امام  وتقديرًا  اجالال 
وأهل  السجاد  اإلمام  فكر  إليصال  كبرية  جهودًا  القائمون 
اعامل  ضمن  وليجمع  العامل،   اىل  السالم(  )عليهم  البيت 
مهرجان تراتيل سجادية شخصيات من مجيع دول العامل سواء 

االسالمي وغري االسالمي«.
وأضافت، »نكون هنا قد سلطنا الضوء عىل الرتاث الفكري 
)عليهم  العابدين  زين  اإلمام  وخاصة  البيت  ألهل  العظيم 

إقامة  السجادية  صحيفته  خالل  من  اراد  والذي  السالم(، 
العلمية واألخالقية  النواحي  تتضمن مجيع  ثورة فكرية عامة 

واالجتامعية وحتى السياسية، فرسالته كانت رسالة عاملية«.
احلسني(  العزيز  عبد  )رياض  االسالمي  الباحث  حتّدث  بينام 
املقيم يف أملانيا، قائاًل: إن »إقامة مهرجان تراتيل سجادية مهم 
وبالتأكيد  الشعوب،  جتارب  عىل  واالطالع  األفكار  لتالقح 
الباحثني  من  ثلة  املقدسة  احلسينية  العتبة  تستضيف  عندما 
واملفكرين وعلامء الدين املؤثرين يف شعوهبم ومعرفة تطلعهم 
تأثري  سيكون  قطعا  االسالمية  الفكرية  والقضايا  الرؤى  عن 
لتلك التجارب عىل تلك البحوث التي يبعثوهنا اىل املهرجان، 
وهي جتربة مهمة جدا لتطّور احلركة الفكرية بالعراق والعامل 
العتبة احلسينية االن ليست  ان  باعتبار  االسالمي بشكل عام 
مؤسسة عراقية فقط؛ وانام اخرتقت احلدود وجتاوزت الكثري 
الفضائية  كربالء  وقناة  واملجالت  النرشات  عرب  املوانع   من 
احلسني  االمام  وقضية  عام  بشكل  االسالمي  الفكر  وايصال 

واهل البيت )عليهم السالم( عىل وجه اخلصوص«.

منى حسن خازم

الباحث رياض عبد العزيز الحسني
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وحدُة المس��لمين وتكاتفهم في 
يوم األربعين الحسيني

كربالء  نحو  العاشقني  قوافل  تستمرهُّ 
الشهداء  سيد  رضي��ح  لزيارة  املقدسة 
ونساء  وشيوخ  رجال  السالم(،  )عليه 
الفكر  ذاك  حيملون  كلهم  وأط��ف��ال، 
األلفة  حيمل  ال��ذي  الناضج،  احلسيني 
بجميع  املسلمني  مجيع  ب��ني  واملحبة 
مذاهبهم ومعتقداهتم، يوم األربعني هو 
الصف  ووح��دة  املسلمني  لوحدة  رمز 
واألق��ىص  ال��ق��دس  لتحرير  وامل��ق��اوم��ة 
وكل املقدسات اإلسالمية من الصهاينة 
القيم  جتمع  عظيمة  مسرية  واالستعامر، 
رسالة  وتبعث  واإلنسانية  األخالقية 
ملواجهة  القادمة  األجيال  إىل  عظيمة 

الفتنة وكل املؤامرات.
تضم  كربالء،  نحو  مسرية  نشهد  اليوم 

زائري مرقد االمام احلسني وأبنائه وأصحابه )عليهم السالم(، 
وهي تضم مجاهري متثل قوميات ومذاهب وجنسيات ورشائح 
إلحياء  عام  كل  العامل  بقاع  شتى  من  يأتون  متعددة  اجتامعية 
مرور أربعني يومًا عىل استشهاد االمام احلسني )عليه السالم( 

يف صحراء كربالء.
اإليامن  يف  إلخواهنم  مشاهبًا  موقفًا  يتخذون  اليوم  الزائرون 
قبل حوايل أربعة عرش قرنًا، بأننا نجتمع لنيل احلرية والسعادة 
)عليه  احلسني  االمام  منهج  من  والعدل  واملساواة  والكرامة 
نفسه  هو  فاإلنسان  وتضحياته،  بطوالته  وم��ن  ال��س��الم(، 
بنفس  الساعة،  قيام  وحتى  اخلليقة  أول  من  هو  كام  يبقى 
اخلصال والطباع والغرائز والنوازع، كام أن قيم احلق والُسنن 
)القوانني( اإلهلية تبقى حّية ال متوت وال تتغري، مثل العدل، 
واحلرية، والفضيلة، واألمانة، والصدق، ويف مقابلها؛ الغدر، 
والكذب، والبغي، والظلم، وأن انتهاج هذه االساليب تؤدي 
بصاحبها – أو اصحاهبا - اىل الدمار والشقاء، وليس السعادة 

واالنتصار والتفوق، ألن )العاقبة للمتقني(، وليس لغريهم.
ول��ع��ّل ه��ذا يفرّس خت��ّي امل��الي��ني ع��ن أع��امهل��م، وأم��واهل��م، 
ومشاكلهم املعّقدة يف العرص احلارض، ثم جتشمهم عناء املسري 

السالم(؛  )عليه  احلسني  االمام  ومرقد  كربالء  اىل  للوصول 
لتكون  هبا  التزّود  ثم  السامية،  القيم  تلك  مالمسة  أجل  من 
هذه  تشتّد  وفكرية  واجتامعية  نفسية  ألزمات  حلول  مفاتيح 
األيام بشكل غريب، فقد تيّقنوا بأن كل البدائل أثبتت فشلها 
الكامن يف كربالء  احلل  ناجعة سوى  إجياد حلول حقيقية  يف 

احلسني )عليه السالم(.
العريب،  وغري  العريب  منها  يعاين   - – مثاًل  احلرية  مشكلة  إن 
هو  فام  واجل��اه��ل،  والعامل  والغني،  والفقري  املسلم،  وغ��ري 
تعريفها باألساس يف هذا الزمن؟ وما هي مصاديقها؟ وكيف 
يكون االنسان حرًا يف حياته؟ بل كيف يكون املجتمع واألمة 

حرة وليست تابعة للغري؟
السجاد  اإلمام  نرشه  ما  عىل  جيمعنا  احلسيني  االربعني  نعم؛ 
والعقيلة زينب )عليهام السالم( من أهداف النهضة احلسينية، 
والصمود،  والتحّدي،  التضحية،  عىل  عاشوراء  جتمعنا  كام 
هذا  يستثمروا  بأْن  األمة  ألبناء  عظيمة  نعمة  وهي  واإلب��اء، 
االجتامع واالعتصام املليوين اهلائل لتشكيل قوة مستدامة عىل 

طول أيام السنة ملعاجلة ما نعانيه من أزمات يف امليادين كافة.
* مقال نرشُه موقع املغرب العريب اإلخباري بتاريخ )8 أيلول 

.)2022
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ملحمة  المسير  للحسين
والمداخل  والطرقات  الحدود  من  المليونية  الحشود  زحف 
والطرق هذا العام يرسم صورة غير مسبوقة لحدث يرتقي 

ليكون آية من آيات الله تعالى..
الفخر كل الفخر لمن يرزقه الله أثراً يتركه.. 

ريبورتاج
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دول أوربية متقدمة 
ن مناهجها الدراسية ُتضمِّ

 ثورة اإلمام الحسين وثقافة االنتظار 

تتمت��ع النرويج بامتيازات عديدة ومنها التعليم الهادف لتطوير المهارات اإلنس��انية فيها، 
وق��د تحدث ال��ى )الروضة الحس��ينية( لفيٌف م��ن العراقيين المهاجرين مم��ن حصلوا على 
الجنسية النرويجية وبينوا أن الهدف من خطط التعليم المتطورة في النرويج هو الحصول 
عل��ى نظام تعليم��ي متميز  والوصول إلى مقي��اس تربوي عام عاٍل، وتحس��ين في نوعية 
حياة الس��كان؛ كما أن من الش��روط االساس��ية لزيادة معدالت اإلنت��اج التعليمي وتحقيق 
التق��دم والرفاهي��ة للمجتم��ع النرويجي كان م��ن المبادئ األساس��ية للّسياس��ة الّتربوية 
الّنرويجية فكل األطفال والشباب لديهم الحق بالتدريب بصرف النظر عن الحالة االجتماعية 
أو الخلفية الثقافية ويتم تقديم التعليم بش��كل مجاني بهدف الوصول إلى نظام تربوي 

مرن يؤمن نطاقاً عريضاً من الكفاءة ويعّد لمجتمع يخضع إلى تغيرات مستمرة. 

تحقيق:حسين النعمة
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ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( وقصة اإلمام املنتظر )عجل 
اهلل تعاىل فرجه الرشيف( عىل موائد التعليم االبتدائي..

اجلابري(  حسني  )عي  النرويج  قطنوا  الذين  العراقيني  من 
وعمل معلام يف مدارس التعليم االبتدائي لستة أعوام، كانت 
اخلصوص  هبذا  معلوماته  عن  ليحدثنا  به  اللقاء  فرصة  لنا 

فقال:
باقي  عن  متيزه  خصوصيات  النرويج  يف  التعليم  لنظام  »إن 
الرتبية  وزارة  اختذت  حيث  واملتطورة  األوربية  الدول 
والتعليم أساليب وطرقًا متطورة للتدريس وكتابة املنهج ومنه 
درس )املسيحية والعقائد األخرى( من الدروس التي أقرهتا 
الصف  اىل  االبتدائي  األول  الصف  التعليمي من  املنهاج  يف 
العراق«،  يف  لدينا  املتوسط  الثالث  للصف  املقابل  التاسع 
يف  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  قصة  »تدريس  عن  منوها 
حرصا  االبتدائي  الرابع  الصف  يف  اإلسالمية  الديانة  كتاب 
بشكل خاص يف فصل مستقل بعنوان )ثورة احلسني( وفصل 
اهلل  )عجل  املهدي  اإلمام  وقصة  التشيع  مسألة  يتناول  آخر 
تعاىل فرجه الرشيف( ومسألة االنتظار، كام ان لإلمام احلسني 
اىل  الفتا  الثامن«،  الصف  يف  خاصًا  فصاًل  السالم(  )عليه 
التي ُأخذت منها تلك املواد كانت من مصادر  أن »املصادر 
تبحث  النروجيية  والتعليم  الرتبية  وزارة  ذلك ألن  اإلمامية؛ 

عن املصادر احلقة واملتينة ملناهجها الدراسية«.
أما يف حديثه عن كتاب )املسيحية والعقائد األخرى( والغاية 
والديانات  باملسيحية  تسميته  »سبب  أن  فيبني  تدريسه  من 
األخرى ألن ديانتهم هي املسيحية وثم باقي الديانات وهو 
هناك  الدولة  ألن  الديانات؛  مجيع  حقوق  فيه  ُيراعى  درس 

حترتم حرية شعبها يف معتقده وديانته«.
انتصار  عىل  شاهدة  دراسية  مادة  والعدل(  )االنصاف  يوم 
قتل  من  بالرغم  الباطل  ضد  احلق  ثورة  من  املرشق  اجلانب 

اإلمام )عليه السالم( 
اإلمام  قصة  عن  احلديث  أفردوا  ملاذا  سؤالنا:  جوابه  ويف 
الصف  منهج  يف  مستقل  فصل  يف  السالم(  )عليه  احلسني 
الرابع فيقول: »هم أفردوا قصة اإلمام )عليه السالم( بفصل 
كامل باخلصوص ملا للمأساة التي حصلت يف كربالء والتي 
تعرف لديم بيوم )اإلنصاف والعدل( ذلك ألهنم يأخذون 

اجلانب املرشق من ثورة احلق ضد الباطل وانتصاره بالرغم 
من  التضحية  عىل  أبناءهم  ليثقفوا  معه  ومن  اإلمام  قتل  من 
أجل احلق ويعلموهم من خالل قصة اإلمام احلسني )عليه 
اهلدف  حتقيق  ألجل  ونكراهنا  النفس  بذل  كيفية  السالم( 

السامي«.
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  »قصة  أن  اجلابري  ويؤكد 
يف  التدريس  منهج  يف  الدرس  هذا  وضع  وقت  ست  ُدرِّ

النرويج«.
يف  الكتاب  هذا  تدريس  من  »املراد  أن  اجلابري  ويضيف 
وبقضية  مطلق  بشكل  ابنائهم  تثقيف  النروجيية  املدارس 
عاشوراء بشكل خاص وبنصوص كتبت بسياق قص�������يص 
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الغايات  أن  نستشف  ونحن  للمتلقي،  املعلومة  يقدم  مشوق 
كتب  الكتاب  »مؤلف  ان  اىل  مشريا  ذلك«،  وراء  من  سامية 
تفرد  الذي  الفصل  مقدمة  يف  املسيحية  فالسفة  ألحد  مقولة 
)عليه  احلسني  ثورة  )أن  املقولة:  تلك  مفاده  كربالء  بواقعة 

السالم( إرادة لكل الشعوب(«.
بشكل  يميزها  ما  ثمة  وهل  الدرس؟  مادة  اعطاء  كيفية  اما 
اجيايب بام حيقق ايصال مبادئ النهضة املباركة؟ يقول اجلابري: 
هذا  يف  فصل  لكل  أن  جتد  لذلك  كثرية  ذلك  عىل  »الشواهد 
عىل  متمرن  وإنام  فقط  القصة  برسد  ال  خمتّصًا  مدرسًا  الكتاب 
طالب  منها  يستفيد  وخالصة  التعليمية  القيمة  إيصال  كيفية 
من  والتجرد  الرتبوي  النفس  علم  فيه  يراعى  بشكل  العلم 
ان  جتد  حيث  الكتاب،  فصول  بقية  يف  وهكذا  االحاسيس، 
النرويج  جعل  مما  وهذا  متخصصًا،  استاذًا  فيها  فصل  لكل 

بناء  عىل  يعملون  ألهنم  البرشية؛  بالتنمية  املتقدمة  البلدان  من 
املجتمع من النشئ ومرحلة الطفولة«.

بناء الفرد وتسليحه باملعرفة والعقائد وتعريفه بسرّي االفذاذ 
الرتبية  تتبناها وزارة  التي  يلخص اجلابري أن »أهم األسباب 
والتعليم من خالل مواد هذا الدرس أهنا تزرع ثقافات متنوعة 
باقي  وثقافة  بعقائد  ومعرفة  اطالع  عىل  لتجعلهم  ابنائها  يف 
الديانات؛ لكي ال يكونوا قارصين يف التعامل مع أي شخص 

مهام كانت ديانته«.     
وينوه اىل أن »النرويج كانت الدولة الوحيدة التي تراعي أمهية 
املضامر  هبذا  نجاحات  من  حققته  وملا  أوربا،  يف  الدرس  هذا 
فقد بادرت جمموعة مدارس يف )بريطانيا( بوضع هذا الدرس 
بإجازة  اإلسالمية  املدارس  اخلصوص  وعىل  مناهجها  ضمن 
من احلكومة الربيطانية، ويشاع اليوم ان سنغافورة التي حلت 

بع��د م��ا حققت��ه النروي��ج  من 
نجاحات به��ذا المضم��ار فقد 
اإلس��المية  الم��دارس  ب��ادرت 
ه��ذا  بوض��ع  )بريطاني��ا(  ف��ي 
الدرس ضمن مناهجها بإجازة 

من الحكومة البريطانية.
ويش��اع الي��وم ان س��نغافورة 
ضّمن��ت مناهج بع��ض مراحل 
باألبع��اد  االبتدائي��ة  الدراس��ة 
لنهض��ة  والفكري��ة  االنس��انية 
اإلمام الحسين )عليه السالم(.
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التعليم،  ترتيب مؤرش جودة  املرتبة األوىل عامليًا بحسب  يف 
بأهنا ضّمنت مناهج بعض مراحل الدراسة االبتدائية باألبعاد 

االنسانية والفكرية لنهضة اإلمام احلسني )عليه السالم(«.
ومما جاء يف هذا الكتاب للصف الثامن ما يقابل الثاين متوسط 
الفصل اخلامس منه يف الصفحة 102 بعنوان )ذبيح كربالء( 
وكان  للمسلمني  خليفة  السالم(  )عليه  عٌي  »صار  656م 
النبي )صىل اهلل عليه وآله( ومع ان عليا تم  القادة بعد  رابع 
انتخابه من املسلمني ليكون قائدا فقد كان له اعداء كثريون 
كان اغلبهم من عشريته يف مكة، واغتيل )عليه السالم( سنة 
661، بينام كان احلسني )عليه السالم( وأتباعه يف احلج سنة 
680م، تم مطاردته وتوجه اىل صحراء كربالء حيث حارصه 
يبقى مع عائلته يف صحراء كربالء  ان  اجليش هناك وأجربه 
املحرقة ثامنية ايام من غري ماء بعد ان نفذ ما لديم من ماء.. 
من  اصحابه  من  تبعه  ملن  احلسني  قال  العارشة  الليلة  ويف 
اراد منكم الذهاب والنجاة فليذهب اآلن، وعندما ارشقت 
شمس صباح يوم العارش من املحرم مل يكن مع احلسني سوى 
يروي  وهكذا  واألطفال«  النساء  اىل  باإلضافة  رجاًل   72
لكنّه  السالم(  )عليه  اإلمام  قتل  ساعة  اىل  القصة  املؤلف 
يراعي خصوصية لسبي النساء وقتل األطفال بشكل يعكس 
الرؤوس  املوقف وعدم مراعاة األطفال ساعة محل  وحشية 
ملرحلة  ذكرها  يتم  مل  خصوصية  األمرين  وهلذين  أمامهم 

الصف الرابع خشية التأثري عىل سن الطفولة«. 
عىل  حيتويان  مربعان  هناك   102 الصفحة  جانب  ويف 

معلومتني..
االوىل: كرب تعني احلزن، وبالء تعني املصيبة )رشح مفردة 
اولئك  الجل  احلزن  دائمو  املسلمون  والثانية:   - كربالء( 

الذين ذبحوا يف كربالء  )جان ليون جريمو(.
وقد جاء يف الصفحة 103 عنوان: )املسلمون يتذكرون ذبيح 

كربالء(.. 
عاشوراء  لواقعة  ممهدة  مقدمة  الصفحة  هذه  يف  نجد  حيث 
إحيائها  وكيفية  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  اتباع  عند 
بشعائرهم التي باتت مقدسة وهلا خصوصية ال يربحون عن 

الشأن  جتي  خالل  من  الظروف  ساءت  وان  سنويا  تأديتها 
الثقايف لعامتهم وتغري األجواء لديم.. هذا ما شملته سطور 

هذا الفصل. 
معنى  من  بدءًا  الشيعة؟  هم  من  اىل  احلديث  ينتقل  بعدها 
املفردة لغويًا اىل معتقدهم وتوجههم إلطاعة االئمة )عليهم 
السالم( بعد النبي حممد )صىل اهلل عليه وآله( وما يروه ما يف 

أئمتهم من تسديد إهلي لقيادة املجتمع. 
ايضا هناك مربعان يف جانب الصفحة االول: كلمة إمام تعني 
اهلادي او القائد، والثاين: نظرية ان هناك من يرث من النبي 
مع  اخلالف  نقطة  وهي  الشيعة  عند  الرسالة  وحيفظ  األكرم 
السنة حيث يرون ان ال توصية اهلية بعد النبي )صىل اهلل عليه 

وآله(.
)اإلمام الغائب( درٌس اكاديمي عن املهدي املنتظر )عجل اهلل 

تعاىل فرجه الرشيف(. 
يف  السالم(  )عليه  املهدي  اإلمام  عن  كامل  درس  خُيصص 
)االمام  عنوان  ويتصدرها  الكتاب  من   )105( الصفحة 

الغائب( وُكتِب حتته..
باملدرسة  ويسمى  وايران  العراق  يف  نجده  الشيعة  »مثال 
االثني عرشية وسبب تسميتهم هو اهنم يعتقدون أن بعد عي 
)عليه السالم( أحَد عرش إمامًا يف االرض واالعراف تروي 
سيكون  حيث  اهلل  غيبه  ولد  له  كان  عرش  احلادي  االمام  ان 
هو االمام الثاين عرش والسبب يف غيبته هو ان حياته معرضة 
للخطر.. فاإلمام الثاين عرش حي لكنّه غائب وعلمه عند اهلل 
لذلك يسمى االمام الغائب، وتقيض هذه النظرية ان االمام 
الغائب سيعود يومًا اىل االرض ليمألها بالعدل، بينام االمام 
الغائب مل خيرج بعد ووجب عىل الشيعة ان يقودوا انفسهم، 
فبعض الشيعة يسمون العلامء عندهم اية اهلل أي عالمة اهلل يف 

اخللق«. 
الدول  كافة  عىل  االستباقة  هلا  كانت  النرويج  فأن  هذا  اىل 
العربية واألجنبية يف تعليم مبادئ هنضة اإلمام احلسني )عليه 
السالم( وحفيده اإلمام احلجة املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه 

الرشيف(. 
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ملٌل وشرائٌع ومذاهُب تهتُف 

»لبيك يا حسين« في الهند..
العتبتان الحسينية والعباسية تفتتحان 

مؤتمر الهند الدولي بدورته الثالثين

افتتحت العتبتان الحس��ينية والعباس��ية لمقدستين مؤتمر »يوم الحس��ين« الدولي الذي 
أقي��م ف��ي الهند تحت ش��عار: )قاب��ل الكراهي��ة بالح��ب( بتاريخ )4 أيل��ول 2022( وبمش��اركة 
طوائف ومعتقدات وش��رائع كثيرة تزيد على )600( مشاركة، بينهم الصابئة والمسيحيون 
والمسلمون )الشيعة والسنة( والسيخ والهندوس، وللسنة الثالثين وبلغات عديدة منها 

االنكليزية واللغة العربية.

األحرار/ خاص
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فيه  قال  املقدسة  احلسينية  العتبة  موفد  خصه  ترصيح  ويف 
للعتبتني  بكلمة  املؤمتر  »أفتح  البناء:  الدين  سعد  الدكتور 
»يوم  مؤمتر  لربنامج  وفقا  املقدستني  والعباسية  احلسينية 
اليوم حتت شعار: )قابل  فيه: نجتمع  احلسني«، والذي جاء 
خمتلف  من  واملحبة  اخلري  عىل  ونحن  باحلب(  الكراهية 
الطوائف والرشائع وامللل عىل اختالف اعتقاداتنا وانتامءاتنا 
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  حبِّ  عىل  نجتمع  ومذاهبنا 
الذي ضحى بنفسه ودمه وعياله وأصحابه من أجل التحرر 
من العبودية والظلم واالضطهاد وحماربة الفساد املفسدين، 

لذلك نحن يف ظل املؤمتر السنوي بعمره الثالثني«.. 
وأضاف البناء: »ان املشاركني يف املؤمتر السابق من املذاهب 
وامللل  الطوائف  من  وغريهم  والسيخ  اهلندوس  من  كانوا 
اوربية  دول  من  مشاركني  عن  فضال  اهلندية  واملعتقدات 
وآسيوية«، مشريا اىل فَِهِم وإهتامم بعض امللل اهلندية لقضية 
عن  احلديث  جييدون  َفُهم  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام 
وبعد  باملعلومات،  غزير  وخطاهبم  السالم(  )عليه  هنضته 
السالم(  بقضية اإلمام احلسني )عليه  اهتاممهم  اطالعنا عىل 
السالم( كام ال  وجدنا لديم دراسات مستفيضة عنه )عليه 

زالوا مستمرين بدراسة أبعاد النهضة احلسينية«..
العتبة  عن  كممثلني  نحن  منّا  املكون  »الوفد  أن  وأوضح 

جالل  والسيد  البري،  طالل  و)احلاج  املقدسة،  احلسينية 
من  عددًا  زار  املقدسة،  العباسية  العتبة  من  جلوخان( 
)عليه  احلسني  اإلمام  راية  واهدينا  املدينة،  يف  احلسينيات 
السالم( وراية ايب الفضل العباس )عليه السالم( لرفعها يف 

عدد من احلسنيات«.
وتابع حديثه، »تم رفع راية اإلمام احلسني )عليه السالم(، يف 
احلسينيات، ومنها حسينية يف )بنكلور(، وحسينية يف مدينة 
اهلتاف  واعتىل  عي(،  )أين  مدينة  يف  وحسينية  كور(،  )عي 
املؤمترين؛  اللغات وردده مجيع  يا حسني( بمختلف  ب�)لبيك 
كام قدمنا هلم بعض اهلدايا للتربك هبا، واهلدايا الرمزية اخلاصة 

بالعتبة احلسينية، والعتبة العباسية«.
تعدهُّ  التي  بانكلور  يا حسني يف  راية  املؤمتر رفع  وشهد ختام 
املؤمتر  أن  اىل  االشارة  وجتدر  اهلند،  يف  مدينة  أكرب  ثالث 
الدويل أقيم عىل هامشه نشاطات وفعاليات عدة منها نشاط 
مقرها  التي  السالم(«  )عليه  احلسني  االمام  هو  »من  منظمة 
يف لندن ولديا فروع يف عدد من الدول، حيث قامت بجمع 
)50.000(  متربع بالدم من خمتلف دول العامل يف آن واحد؛ 
لتكون دماؤهم يف مرصف الدم من مجيع الطوائف والرشائع 
وامللل باسم اإلمام احلسني )عليه السالم( وباسم االنسانية 

مجعاء.
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إمامان قاما أو قعدا.. قالوا:
اجلهاد  الفرصة واستئناف  يتحرق شوقًا الغتنام  )كان احلسني 
أطلق  فقد  عليه؛  يسري  أبوه  كان  الذي  املوضع  من  واالنطالق 
احلرية بشأن معاوية ووالته، إىل حد جعل معاوية يتهدده، إال 

أن احلسني ألزم أنصاره بالتمسك باحلق(.
هذه املقولة ذكرها األديب املرصي طه حسني يف حق موالنا أيب 

عبد اهلل )عليه السالم(. 

فامذا تعني؟
أيام اإلمام احلسن )عليه  بالزمن إىل سنة 41 للهجرة  لو عدنا 
نجد  معاوية،  وبني  بينه  الصلح  معاهدة  وراجعنا  السالم(، 
إليه من  ما يدف  اهلل عليه(، كان من ضمن  اإلمام )سالم  أن 

رشوط املعاهدة، أن يبني لألمة حقيقة معاوية وما خيطط إليه.
روى الشيخ الصدوق يف »علل الرشائع« بسنده عن أيب سعيد 
الذي  السبب  عن  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  سأل  الذي 

بقلم: حنان الزيرجاوي

دس���ت���ور ال��ح��س��ن��ي��ن 
وآفاق التطلع الرسالي الخالد
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)عليه  اإلمام  أنه  يعلم  أنه  مع  معاوية  مع  الصلح  إىل  دفعه 
السالم( عىل احلق وأن معاوية ضال وظامل، فأجابه اإلمام 
)عليه السالم(: »يا أبا سعيد، ألسُت حجة اهلل تعاىل، وإمامًا 
فقال  بىل،  فقال:  السالم(؟«،  )عليه  أيب  بعد  خلقه  عىل 
اهلل  رسول  وأخي  فيه  قال  الذي  »ألسُت  السالم(:  )عليه 
أو  قاما  إمامان  واحلسني،  »احلسن  وآله(:  عليه  اهلل  )صىل 
قعدا؟«، فقال: بىل، قال: »فأنا إذن إمام لو قمُت، وأنا إمام 
إذا قعدُت، يا أبا سعيد ِعلة مصاحلتي ملعاوية علة مصاحلة 
رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله( لبني ُضمرة وبني أشجع، 
وألهل مكة حني انرصف من احلديبية، أولئك كفار بالتنزيل 
ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل، يا أبا سعيد إذا كنُت إمامًا 
من قبل اهلل تعاىل ذكره مل جيب أن ُيسفه رأيي فيام أتيته من 
ُملتبسًا،  أتيته  فيام  أو حماربة، وإن كان وجه احلكمة  مهادنة 
أال ترى اخلر )عليه السالم( ملا خرق السفينة وقتل الغالم 
الشتباه  فعله  السالم(  )عليه  موسى  سخط  اجلدار  وأقام 
وجه احلكمة عليه حتى أخربه فريض؟ هكذا أنا، سخطتم 
عّي بجهلكم بوجه احلكمة فيه، ولوال ما أتيت ملا ُترك من 

شيعتنا عىل وجه األرض أحٌد إال ُقتِل«.
الباطل، وهذا ما حصل فعاًل،  الناس احلق من  كي يعرف 
حيث بانت نوايا معاوية لألمة، وجعل احلكم وراثة، بإسناد 
احلكم إىل أبنه يزيد شارب اخلمر، من هنا نفهم مِلَ كل هذا 
منازعة  عدم  يف  السالم  عليه  احلسني  اإلمام  من  الصرب 

معاوية كي تتضح الصورة كاملة لألمة. 
حتى  نفسه  يتاملك  مل  احلكم،  زمام  معاوية  تسلََّم  فعندما 
كشف عن رسيرته ومكنونات أهوائه، فأعلن ألهل العراق 
قمة  إىل  الوصول  يف  تتلخص  وهي  احلقيقية  أهدافه  عن 
السلطة، وجعل احلكم وراثة كام جاء ذلك يف خطابه حني 

قال:
»إين واهلل ما قاتلتكم لتصّلوا، وال لتصوموا، وال لتحجوا، 
وال لتزكوا، إنكم تفعلون ذلك، إنام قاتلتكم ألتأمر عليكم«.

بعد أن كشف معاوية عن وجهه احلقيقي ال يمكن بعد ذلك 
التسرت عليه بتزوير األحاديث، وحتريف الوقائع، والغوص 

يف إخفاء احلقائق فكل يشء اآلن أصبح واضحًا للمأل. 

معاوية  أن  يقينا  يعلم  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  فكان 
ليس أهاًل للخالفة، لكن الصلح كان حقنًا لدماء املسلمني 
ينرصونه  ولن  سيخذلونه  الناس  أن  يعلم  اإلمام  وألن 

آنذاك. 
واملعروف أن منهج اإلمام احلسني هو منهج اإلمام احلسن 
)عليهام السالم(، ومنهجهام هو منهج أبيهام )عليه السالم( 
التي  والرسالة  اإلسالم  لكلمة  إعالًء  اال  هو  وما  قبل  من 
الذي  هو  املنهج  ذلك  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  النبي  محلها 
حرك الناس نحو الوقوف أمام خمطط معاوية لتنصيب ابنه 

يزيد عليه لعنة اهلل للخالفة من بعده. 
من هنا نفهم كيف كان توجيه اإلمام احلسني )عليه السالم( 
خطط  الذي  االنحراف  وحماربة  باحلق  للتمسك  هو  لألمة 
بأغىل  ضّحى  حتى  ودروس،  عرب  كّلها  فنهضته  معاوية  له 
هلداية  خطًا  لأُلّمة  لريسم  الدين،  بقاء  أجل  من  يملك  ما 
الطغاة  عىل  ثائر  جمتمع  بناء  قواعد  ولريسخ  احلائرين، 

الفاسقني ويوقد شعلة تنري درب املظلومني. 
)عليه  احلسني  هنج  أن  مفادها  قضية  نلخص  هنا  من 
السالم(، وثورته، وتضحيته الفذة ماهي اال إيقاد مصابيح 
يف الطريق الذي رسمه نبي االسالم )صىل اهلل عليه وآله(، 
عليه  وحافظ  السالم(  )عليه  عي  االمام  قواعده  ووضع 
الفتن، وثبت وتده  السالم( من والة  االمام احلسن )عليه 
اإلمام احلسني )عليه السالم( بدمه ودماء آل بيته واصحابه.

 نهج الحسين )عليه السالم( 

وثورته، وتضحيته الفذة ماهي اال 

إيقاد مصابيح في الطريق الذي 

رسمه نبي االسالم )صلى الله 

عليه وآله(، ووضع قواعده االمام 

علي )عليه السالم( وحافظ عليه 

االمام الحسن )عليه السالم(.
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ملحمة الزمن
م���ه���َج���ع���ي يف  ُس��������دوَل��������ُه  ال������ظ������الُم  أرخ���������ى 
أف����وهِل����ا ق����ب����َل  ال����ش����م����ِس  ذاُت  ال����ش����م����ُس  ال 
ن���ش���ي���ُج���ه���ا زال  ال������ده������ِر  رزاي�����������ا  وّل�����������ْت 
ع����ًا ت����ص����دهُّ ال�������زم�������ان  يف  حل�����زن�����ك  وت����������رى 
وح����������������وادُث األي��������������اِم جي����م����ُع����ه����ا األس������ى
ف��������احل��������زُن س������ل������ط������اٌن ول�������س�������ُت خم���������رّيًا
ت������زْل مل  واحل�����ق�����ي�����ق�����ُة  س������واه������ا  زال������������ْت 
ُدن��������ي��������ا َغ������������������روٌر ي�����س�����ت�����ق�����رهُّ مج������اهُل������ا
�����دًا ُم�����ع�����بَّ ب������ال������ب������الِء  ط�����ري�����ق�����ًا  وأرى 
ب�����س�����اِط�����ِه ف�����������وَق  اهلل  ن�����������وَر  ورأي���������������ُت 
وق����������������رأُت ق�����������وَل األن�������ب�������ي�������اِء ب����ق����ول����ِه
ه����و ه��ال�����������������������������������������ُة ال���ِع���ق���ِد ال���ف���ري���ِد وإّن������ُه
ي�������ا أّي������������ا ال�������ق�������ّدي�������ُس ط������ي������ٌف ق�������ادين
ُم���������ت���������أّوٌه أج����������ري وأش�������ه�������ُد م������ا ج����رى
ش�������اه�������دًا أراين  ن������ف������يس  يف  وحي��������������زهُّ 
ب�����س�����الس�����ِل ال�����ش�����ي�����ط�����اِن س����ي����ق����ْت أّم��������ٌة
وال��������ق��������وُم م������ن ه��������ول أن�������اخ�������وا ب��ع��ض��ه��م
ك�������رام�������ًة ت�������ن�������ضهُّ  الءاٍت  ف�����أق�����م�����ت 
م����ث����َل����ُه ي�����ب�����اي�����ُع  م�������ن  م������ث������َي  ل������ي������َس  ال 
مل���ا ص���������ن���������واٌن  احل�������������قِّ  وق���������������وُل  دأيب 

وأن�����������نُي ل�����ي�����ِل ال������ط������فِّ ي������ط������رُق م��س��م��ع��ي
امل���ط���ل���َع ق����ب����َل  ال����ل����ي����ِل  ذاُت  ال����ل����ي����ُل  ال 
ون������ش������ي������ُج واق��������ع��������ة ي�������ش�������دهُّ ب�������أوق�������ِع
ِع ي�����ت�����ص�����دَّ مل  احل�������������زِن  ه���������ذا  وزم����������������اُن 
وأس�����������������اُه ش����������تٌّ ل�������ل�������ح�������وادِث أمج�������ِع
����ع����ي ي����ك����س����و ال����������س����������واُد ت�����ق�����ّب�����ي ومت����نهُّ
���ع���ي ت���ط���بهُّ ي������س������وُد  أو  ط���ب���ع���ي  س���������اَد  إْن 
أل�������َك�������ِع ك����������������ذوٍب  ه�����������شٍّ  ع�������������املٍ  يف 
�������ِع ل�����ل�����م�����ؤم�����ن�����نَي ال�������ص�������ادق�������نَي اخُل�������شَّ
وس����م����ع����ُت َدْم���������َدم���������َة ال������ظ������الِم امُل�����ف�����زِع
وش����م����م����ُت ع�����ط�����رًا م�����ا ن����ش����ق����ُت ب�����أض�����وِع
اإلرَوِع ص��������������داُه  يف  جت����������ىلّ  ص������������وٌت 
ل�����ل�����ط�����فِّ أع�������ي�������اين وزل����������������زَل م���وض���ع���ي
وأج���������������وُب م�����وق�����ع�����ًة ب�������������ذاِت امل������وق������ِع
وك����������������أيِّ مم��������ن��������وٍع ل�������غ�������رِي األدم��������������ِع
ذّل������������ْت ل��������ُه األع��������ن��������اُق ح����ت����ى امل�����رك�����ِع
املَ�����ط�����م�����ِع ل�����ب�����ع�����ِض  ذلٌّ  س�����اق�����ه�����م  أو 
أش�����ج�����ِع ب�����ف�����ع�����ٍل  الٍء  يف  وه������ت������ف������َت 
ب�������أق�������ذِع دجَّ  اهللِ  ع��������������دُو  ه������������ذا 
م���ع���ي ح�����������قٌّ  وذا  اف��������رتق��������ا  م��������ا  هللِ 

اوي
ّ

شعر: ماجد رحيم العز
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الصارخ  اربعينك  يا حزن  غليان،  اليوم  فؤاٍد  سيدي، يف كل 
مما فعل االوغاد. تعجُز املسافات أن توهي وقع خطى املاشنْي 
تسأالن  وعيناي  متأمٌل،  وقلبي  اليك..  سأجيئ  بجزع.  اليك 
املغفرة فتسقط مني دمعة ساخنة، وأحسهُّ باحلزن عىل القلوب 
يشتكون  جيعلهم  يشء  ال  ترابك.  يف  احرتقوا  فقد  احلاقدة؛ 
هكذا من ثورتك، والدين، والوطن. مل يَر زائروك ضجيجهم 
هذا.. اال هلبًا موقدًا من أعدائك، ورحيًا صفراء طائشًة لقطع 
حوار أربعيني خملد بدأ منذ طّفك االول؛ هْم يصغرون، وأنت 

يا موالي رصت أكثر العاملني وجودًا. 
سيدي، أسأُل كل ما يف زيارة االربعني من شيوخ وزينبيات 
بأملٍ سجاَدُه وزينباُه..  الشباب. أسأُل كل من بكى  ومن زين 
خطوات  سمعتم  هل  املنتظر؟!  سّيدي  طريقكم  يف  أأبرصتم 
ان  بالوالِء:  املزدحم  سريها  يف  تتوحد  االجوبة  كل  ممشاُه؟. 
حييي  كي  اجلراح،  كل  حتتضن  مظلًة  تراُه  العيون  احداق  كل 
االنسانية باإلنسان يف اخلطوات، وكأنه يفتح أبواب االربعني 
سعار..  من  املوجوع  بصدرِه  ما  أديمها  عىل  لُيفرغ  للصالة 
طوبى ملن شارك سيد اجلراح نفْض حزن قلبه املجروح عىل 

قتيل العربات بكربالء...!
فينا  ذبلْت  حتى  امل��وت  يف  ونامطُل  االي��ام  نعدهُّ  كنا  سيدي، 
ارواحنا، ونحن نترع اىل صاحب امُللك ان يمْن علينا بنظرة 

منه، كي نباهيَك يا سيد اجلرح باجلراح، ونحن نداري الوجَع 
بالصالة والدمع.. متأملني أن يسجلنا سيد  الراعَش  واجلزع 
اجلراح زائرين ألربعينك.. ألنه رجاؤنا الوحيد ونحن نطوف 
بكربالء ان نراه.. إهنا حمض أمنية، أن نراه أو يرانا، عن عيون 
نعيش  أن  االربعني..  صالة  إلقامة  يظهر  أن  ترصخ  وقلوب 
زمن التعجيل، ليمسح من االذهان حمنة السؤال عن الظهور 
وأخذ الثأر، ويكشف ما ال هناية من االقنعة، ويطيح برؤوس 

الفساد.
أنا كي  يا سيدي، عفو جراحاتك، عفو ذبحك، فمن  عفوك 
أمتناُه اآلن صالة صافية  ما  أمام جراحك. كل  اضع جرحي 
عند حمراب أخر يف مقدسك، فيه موضع قدم املنتظر، أصي 
وصمتي  وقلقي  وخويف  ويأيس  ولضياعي  مرة،  باسمك  هلل 

ألف مرة. 
عفوك يا سيدي، أنا جاهٌل يف حقك ال تضّيق عّي بابك، وال 
حترمني من أن اسمع بحرتك دعاءك.  فمْن رضحيك أبدأ 
حني ُتدركني املعايص، وأخرج عن أطواري، وتفيض ذاكريت 
السيئة، وأخلط بني االساطري والكوابيس واالوهام، وينعدم 

يّف االخالص لتنقلب حيايت حزنًا وبؤسًا وخيبة أمل.
جدثك  عند  القائمة  املقدسة  مدينتك  عىل  السالم  سيدي، 

املقدس.

حيدر عاشور

طوبى لمن يشارك سيد الجراح.. 
نفْض حزن قلبه المجروح 

على قتيل العبرات
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ومضات حسينية

قارورة 
تغري لوهنا؛ صدقت الرؤيا.

..........

تنّكر
رشف خيوهلم؛ قتلوه عطشانا..

................

ارتواء
شكا ألبيه العطش؛ قاسمه الصرب

..................

جواد
ضل طريقه؛ خضبته الدماء.

...........

تناقض
كره قتاهلم؛ ذبحوه من القفا

عاقبة 
سلبوا ثيابه؛ ألبسهم رسابيل قطران.

بقلم: إيمان صاحب

................

تربة
ترضجت بالدماء؛ أستحب عليها 

السجود.
...............

سخاء
َنفَد املاء؛ جادت العيون .

...............

أرواح
حلت بفنائه؛ زارهتم املالئكة.

..............

ُماَلَقاة
هوى من جواده؛ إنكرس السهم بعينه.

..................

دليل
تاهت اليتيمة؛ استعانوا بالرأس.

...................

هذا اخَلُط األمحر فوَق الرمال
ليس أثرًا لقافلِة سبي؛ بل هو دُم الرؤوس 

يتيمة
رفعت املنديل؛ أحتضن الطشت رأسها .
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فقر
مات امُلطِعم؛ عاش اجلوع.

...................

رأس 
تعثر حامله؛ امحر الشيب

...................

ِفطرة
مل تبرصه العيون؛ أدركه الضمري.

...................

راهب 
خرج من الدير؛ دخل بدين اإلسالم.

...................

عليل
ببكائك أدركُت أن للدمعِة روح؛ حتارب الطغيان.

...................

ليكفر عن ذنبه؛ صار ينبع من حتت قربك..
 الفرات.

...................

يف جملس العزاء أوزع الدموع ماء.
 ...................

يف كِل عنِي قربة العباس ال تنضب.
...................

ما يغيض الفرات سبيل ماء مكتوب عليه؛ أذكروا عطش احلسني.
...................

الدم النازل من السامء ليس دموعًا ذرفتها عني؛ إنه نزف النحر املقطوع لعبد اهلل الرضيع.
...................
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الى روح الشهيد السعيد
 )أحمد هادي سلمان حمزة الكرعاوي(

الشاب الذي َأوفى ِبعْهدِه
حيدر عاشور

هذا  ارى  واني  عليك.  أغدقته  الذي  وعمري  تربيتك،  في  جهدي  بني  يا  نسيت  أظنك  ال  ألني 
نطفة  هي  واألبناء.  واآلباء  األجداد  عن  الممتد  قوامها  صالبة  أنها  عينيك،  في  الجريء  اإلصرار 
طاهرة خلقت في كربالء وترعرعت بمياه الفرات ونمت على تراب سيد الشهداء لتخرجك بهذا 
النضوج اإليماني واليقين العقائدي، لتكبر بهذا العشق قرب قطيع الكفين وحامل لواء الطف، 
صعبت  مهما  الوالء  هذا  على  تهادن  وال  الحسيني؛  بوالئها  عرفت  التي  الخان  باب  بمنطقة 
الظروف.. فدمك الفائر لكل نداء لحماية ارض المقدسات دليل قطعّي ان حليبك طاهر!. فخورة 
ك، ستبقى عنواني األزلي مهما أبعدتك عني األيام، ورسمك محفور بين انياط  بك يا قلب أمِّ

قلبي ال يمكن للقدر أْن يمحوه إال بالموت.   
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الطفويل  الوجه  ذو  القامة،  الشاب معتدل  أنت ذلك  أحقا  ُبنّي، 
الذي ال يرىض أن يكرب، صاحب العينني الصافيتني الضاحكتني 
-العوز  حماربا  اخلطى  يرسع  كان  الذي  سبب،  بدون  أو  بسبب 
ليكفيني  ومدرسته  عمله  بني  ما  ليجمع  واحلرمان-  والفقر 
ويكفي البيت مؤونة اليوم، وهو يرصخ بكربياء وشموخ وعزة 

نفس: محل اجلبال وال منة أنذال.
يف هذا املوقف جيد »أمحد« صعوبة يف الكالم أمامها، فهو دائام يف 
حاجة إىل دروس منها ، فهي بطيبها وطبيعتها تعد مدرسة معه، 
ومثاال نادرا لألمهات. لذا كانت أعصاب وجهه تبتسم، ولسانه 

حتّرك مرددا:
- أمي.. أمي، ان االنتامء والشهادة جيعالن للحياة قيمة، ليست  
النسب، وال علو  األموال، وال رشف  الزائفة وحيازة  الوجاهة 
اآلخرون  وراءه��ا  جيري  التي  الدنيوية  األشياء  وال  املنصب، 
ان  هي  وإنام  الذئاب.  ومراوغة  التالعب  وخّفة  املظهر  بتمّلق 
خيرج اإلنسان منها شهيدا خمضبًا بدمائه من أجل عقيدته ومذهبه 
ووطنه، تلك هي قوة احلياة.. القوة الفاعلة ذات األثر اخلالد يف 
الوجود الدنيوي واألخروي. ما أعظم ان يكون اإلنسان قربانا 
شفيعك  ابنك  أكون  إنني  أمي  يا  تصوري  والدين..  لألرض 
حياتك  ويف  بأفعاهلا..  املغرورة  الدنيا  هذه  فيه  تفيد  ال  يوم  يف 

ستكونني أم الشهيد، وما أكرب قيمتها يف احلياة. 
بوجودك،  املعاناة  أعرف  ومل  شيئا،  حيايت  يف  أحقق  مل  أنا  أمي، 
فدعاؤك كان يفرش يل اخلري اينام أعمل. واحلقيقة مل أعد أدري 
ما هي املعاناة، أو الشعور باحلرمان واألمل وأنت متنحيني احلنان 
والعطف، وتعلمينني من رس هذه الدنيا الفانية ان ال يكون فيها 

حب عظيم إال حب اإلمام الوجيه. 
ما  حيايت  يف  فليس  األمر،  هذا  يف  املطاف  هناية  اىل  وصلت  لقد 
يلفت النظر سواِك وعائلتي الصغرية املتكونة من طفلني وزوجة، 
ومجيعنا برعايتك العظيمة نعيش، ولوالِك مل أتزوج قط ومل تكن 
يل عائلة أحبها كحبك. ولوالك مل أكمل دراستي، صحيح إنني 
العظيمة  باخلدمة  واكتفيت  العالية  الشهادات  محلة  من  ليس 
حصلت  التي  الشهادات  أعظم  وهي  الشهيد  احلسني  ملوالي 

عليها بتزكية من هم حويل من املوالني. 
اليوم جاءت الفرصة كي اخترج من أعىل مدارس الكون )مدرسة 
احلشد الشعبي( بقائدها اإلمام السيستاين، وأنت ستفتخرين يب 
من  فكل  تنسيني  أن  تستطيعني  ال  ألنك  أنساك  ولن  بالتأكيد. 

حولك يذّكرِك يب.. أنا أبنك أمحد احلسيني بامتياز.
التحق أمحد جماهدا  بالعوز واحلرمان،  املعبأ  هبذا اجلو الصاخب 
ضمن تشكيالت لواء -عي األكرب القتايل- تاركا خلفه كل احلياة 
وملذاهتا، بعد أن تيقن إن اجلهاد الكفائي الذي اطلقته املرجعية 
الدينية العليا هو من اجل الدين والعرض واألرض واملقدسات. 
وصالبته كرجل شجاع شارك ببسالة يف كل معارك اللواء حتى 

عرف بام كان يردد أهزوجته املشهورة قبل كل معركة:
- عهدًا  سيدي يا حسني سنحرر العراق من )دواعش( اإلرهاب 

حتى لو كّلف ذلك ارواحنا ...
صابرا  شاخما  بطال  املواجهة  وساحات  الصد  سواتر  عىل  بقي 
حمتسبا، جيتاز املعركة بقلب أسد ال ينظر إىل اخللف، وجييد اختيار 
الشجاعة  ظل  يف  شيئا  له  يعني  ال  وامل��وت  واملواقع،  املواقف 
املطلقة التي يمتلكها. كان عنوانا لكل هجوم من خالل صوالته 
التي ال تتوقف حتى تدمري)داعش(. فهبته احلارقة عرفها العدو 
وحيرق  كبارهم  وجيندل  هبم  يسحق  كالرصاصري  أمامه  فيكون 
معداهتم، وحني يرون عاصفة هجومه ال يصمدون بل يفرون او 
يسترتون خائفني من أسد هصور ال يرحم داعشيًا يشبه اخلراف 

املريضة املعشعش فيها أنواع وأشكال جراثيم الكون.  
واملمتلئ  بالقوة  املتفرد  القلب  هذا  مثل  يمتلك  حني  االنسان 
يصبح  الشهادِة  عن  الباحثة  الطاهرة  ال��روح  وتلك  باإليامن، 
قوة  رغم  ناصعة..  بيضاء  ورقة  كأنه  عطائه  يف  خفيفا  اجلسد 
العصف لتحريكها تثبت ليكتب عليها بأحرف من النور مل تنتِه 
واحلمّية  والعز  والنخوة  الشجاعة  مفردات  تسّطر  وهي  بعد، 
يف  آلدم  املخلصني  املالئكة  يشبه  العقائدي  والثبات  الشيعية 
األرض، منحهم اهلل وجوب محاية اإلنسان املؤمن من بني يديه 
هذا  يشبهون  الكون  هذا  يف  قلة  وأمامه.  خلفه  ومن  فوقه  ومن 

الفتى احلسيني احلشدي بصفاته املالئكية. 
وأم أمحد كل ليلة وقبل ان تأوي اىل فراشها كانت تزور اإلمام 
عيوهنا  عن  الغائب  ابنها  عن  باإلنابة  السالم(  )عليه  احلسني 
غرفته  اىل  تتجه  الترع  من  عودهتا  وعند  دمها،  يف  احل��ارض 
اليومي  ديدهنا  كان  وهكذا  وزوجته.  أطفاله  عىل  لالطمئنان 
األخري  فاتصاله  ابنها،  مفاجآت  من  خائفة  فهي  للنظر،  امللفت 

كان خميفا رغم قهقهة صوته التي متأل قلبها املشتاق له.   
اذا  ستفعله،  ما  ملعرفة  الفضول  يدفعهم  كان  املنطقة  اهل  مجيع 
عاد أمحد من ساحات اجلهاد. ألهنا كانت الزائرة املتواصلة لكل 
اثر يأيت من الثغور وسواتر الصد. اجلريح تزوره وتطمئن عليه. 

وكان يردد قول: عهداً  سيدي يا 

حسين سنحرر العراق من )دواعش( 

اإلرهاب حتى لو كلف ذلك أرواحنا
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الشهيد توايس عائلته وتقوم بواجب املساعدة والوقوف اىل جانب 
املجاهدين..  إىل  ترسل  التي  واألرزاق  املساعدات  تراقب  أهله. 
رغم هذا االمل املتقد يف كبدها مل تسأل عن أمحد ابدا ولكنها تشتعل 

من داخلها.. والرعب خييم عىل قلبها لكل طارق لباب بيتها.
 اخلوف من طرق الباب جعلها هتيم يف العتبات املقدسات كي ال 
تنصدم بنبأ غري متوقع. اية قوة تصرب االنسان وهو جيد نفسه أسري 
اخلرب القايس واملؤمل. ال جيرؤ احد عىل اقالق راحة الصمت املتغلغلة 

يف االعامق والراكدة يف النفوس.
اما أمحد كان يتنقل من نرص إىل آخر ضد عصابات التكفري اهلمجي 
)داعش(، كان يفتح الطرق الوعرة واملتعرجة مرّصًا عىل الوصول 
إىل هدفه السامي، والعهد الذي قطعه عىل نفسه أمام اإلمام احلسني 
ان  يؤمن  كان  كربالء شهيدا.  اىل  العودة  أو  النرص  السالم(  )عليه 

اجلهاد يف سبيل اهلل والعقيدة والوطن يستحق التبجيل.. 
من  تطهريمها  وتم  وبلد،  يثرب  يف  األخرية  معركته  أمحد  فخاض 
األنجاس، وحترير أهلها من الظلم التكفريي السادي، وقد سجل 
األحد  ي��وم   يف  أنه  هو  احلشدية  ذكرياته  دفرت  يف  االنتصار  هذا 
املصادف  2014/12/28 املوافق 6 ربيع األول 1436ه�.. قد 
حتررت عىل يدي وأيدي أبطال لواء عي األكرب  أكرب معقل لتجمع 
)داعش( اإلرهايب يف حمافظة صالح الدين بمنطقتي بلد ويثرب.. 
وختم قوله: قد أكون قريبا شهيدا فسالمي ألمي وزوجتي وأطفايل.

صديق  الباب  طرق  حينام  هناره  سوى  االنتصار  يوم  من  يمِض  مل 
ان  وقبل  مرصاعيها  عىل  الباب  فتحِت  الطلقة  وكرسعة  أمح��د، 

يتحدث قالت: 
- حسني.. »أمحد« استشهد! 

نفسه ونحب كاملذبوح يشخر بجزع وأمل،  مل يستطع حسني متالك 
وخانته حنجرته التي توقفت عن النطق فامتت احلروف والكلامت 
وعجز لسانه عن قول أي كالم اهنار متاما فربك عىل ركبتيه ووضع 
عني  قرة  استشهد  يرصخ:  وهو  بالبكاء  وأجهش  وجهه  عىل  كفيه 

كربالء وباب اخلان.. استشهد زين شباب القرعاويني. 
وفجأة رصخت أم أمحد بصوت عاٍل بأهزوجة يعرفها أهايل كربالء 
)عرب وهليه - يا أخوة أمحد سواها  واستشهد أمحد (... أمحد َأوىٰف 

بِعْهدِه مع إمامه احلسني. 
 لكن رصختها ارتدت اىل اعامقها ثم خرجت عىل شكل حرشجة 
أنينها موجعا فاجهش معها  وكأهنا اقتلعت قلبها وأحشاءها. كان 
اجلميع يف نحيب متصل. فالناس واألصدقاء واجلريان يوحد احلزن 

نفوسهم. 
املالئكة  ألن  الذنوب؛  لغفران  معتقد   مواقف  هكذا  يف  فاملواساة 
من  كل  وتسمع  ترى  الشهيد  وروح  حلوا.  اينام  الشهداء  حتر 

يشارك يف قول )ال اله إال اهلل(. 
وتوقف  احلضور  اعداد  وتكاثرت  توافدت  التشييع  تأخر  فكلام 
بانتظار  البيوت  أب��واب  من  األعناق  وامتدت  باملنطقة  العمل 
الشهيد.. وحني اقبل املشيعون بزيم الرسمي حيملون النعش باجتاه 
البيت تتقدمهم رايات احلسني والعراق، واجلوقة املوسيقية بصوهتا 
احلزائني ترهب القلوب املفجوعة بأحلاهنا الشجية املثرية  واملؤملة. 

انه مشهد الوداع الذي تردد صداه يف كّل كربالء.  

اليوم جاءت الفرصة كي أتخرج 
من أعلى مدارس الكون )مدرسة 

الحشد الشعبي( بقائدها 
ومعلمها اإلمام السيستاني.. 

وأنت يا أمي ستفتخرين بي بالتأكيد
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املتكررة،  واالع��ت��داءات  االستهداف  هذا  من  الرغم   وعىل 
الساحة  عىل  فقط  ليس  نفسه  فرض  الشعبي  احلشد  استطاع 
الساحة اإلقليمية لكون قّدم  ايًضا عىل  إنام  الداخلية،  العراقية 
إنجازات كبرية يف حفظ االمن والشعب، اضافة اىل اّن  إنجازاته  
الداعيش يف  القتال والقضاء عىل زمر اإلرهاب  تقترص عىل  مل 
يف  العراق  زائري  محاية  لتشمل  تعدته  بل  العراق،  أنحاء  كل 
اوج الزيارات وأمهها وهي زيارة أربعني االمام احلسني )عليه 
فرجاله  امليادين..  كل  يف  حضور  للحشد  كان  لذا  السالم(، 
حيتاج  مكان  كل  يف  جتدهم  حراكهم  يف  دائ��اًم  امليدان  رج��ال 
هباًء.  تذهب  مل  شهدائه  دماء  إن  نقول  هبذا  فيه،  االستقرار 
ولو فصلنا جهد احلشد عىل املستوى األمني اوال نرى أنه كان 
القوة الواسعة يف احلفاظ عىل العراق من خالل حتقيق الوظيفة 
االمنية بعد اهنيار املنظومة العسكرية عام 2014م.. وهذا كان 
يف دراية مطلقة من املرجعية الدينية العليا التي بصوهتا تكّون 
احلشد الشعبي ليغدو صامم امان للعراق من شامله جلنوبه وهذا 
العقل. عالوة  يبلغان احللم ويمتلكون  اثنان  ينكره  الكالم ال 
عىل ذلك نذكر القطاعات الواسعة من املتطوعني املوالني من 
السّنة والرتكامن بكل  الفئات االخرى من املسيحيني واخوتنا 

صنوفهم وطوائفهم ومعتقداهتم. 
أما عىل املستوى االجتامعي فشعبية احلشد الشعبي ومتتعه بتأييد 
والشعبية  االجتامعية  األوساط  من  قربه  بسبب  واسع  شعبي 
بمختلف اطيافها وما يقدمه من خدمات ومساعدات لعوائل 
الشهداء خاصة من الذين شاركوا يف خمتلف املعارك يف مواجهة 
)داعش( ومشاركته يف دعم الشعب يف التصدي جلائحة كورونا 
العسكرية  املواقف تقوم هبا اهلندسة  والفيضانات وغريها من 

والقسم الطبي للحشد الشعبي.
يقوم  وكيف  واجتامعيًا  إنسانيًا  الشعبي  احلشد  قرأنا  اذا  فيام 
بحرص شديد عىل تكريم أرس الشهداء الذين قدموا التضحيات 
يف معركة حترير العراق من اإلرهاب من خالل تنظيم اللقاءات 
قوات  دور  عىل  الضوء  تسلط  التي  واملؤمترات  والنشاطات 
عىل  والتأكيد  اإلرهاب،  من  العراق  حترير  يف  الشعبي  احلشد 
املشاركة  والتيارات  الفصائل  بني خمتلف  واهلدف  الدم  وحدة 
والثقايف  اإلنساين  البعد  واشاعة  اإلره��اب.  عىل  احل��رب  يف 
والعقائدي للحشد الشعبي الذي تأسس بفضل فتوى الدفاع 
الكفائي لسامحة اإلمام السيستاين، وعمل وال يزال حتت راية 

سامحته يف كل ظروف العراق.

عاشور ح��ي��در 

الحشد الشعبي قوة تؤّرق أعداء العراق
ما زالت قوات الحشد الشعبي تؤّرق ُصّناع السياسة في العالم وُيحسب لها ألف حساب، بل  تحّولت 
قوات الحشد الشعبي في العراق إلى قوة مهيبة. واستهدافه واستهداف قياداته األساسية من 
أجل إضعافه وتفكيكه وتشتيت قواعده العسكرية واألمنية بات أمرا يتكرر في كل محفل للحشد 

وفي كل زيارة مليونية.



األربعي��ن: هو الرقم المكّمل ألربعة عقود من االرقام، أي أربع عش��رات لتكون االربع هي الوحدة 
القياسية التي تكررت عشرا، فقيل لها أربعين المأخوذ أساساً من االقامة واالطمئنان.

واألربعي��ن: رقم قيل فيه الكثير من المقوالت، ولكن الذي اصطلح عليه عند عموم الناس بالنس��بة 
ال��ى الميت هو انقضاء أربع عش��رات من رحيله ع��ن الحياة، وقد اختلفوا في ذل��ك أُيعّد يوم الوفاة 
أول أيام��ه أو أن الع��ّد يب��دأ بعد ي��وم الوفاة، ومما ال ش��ك فيه أن االنس��ان إذا مات ف��ي الليل ال ُيعد 
اللي��ل ج��زءاً منه، والغالب عّدوا اليوم ال��ذي توفي فيه من األربعين، وال يبالون باألش��هر القمرية وال 

الشمسية، بل ُتعد األيام، فتكون أربعين الميت بحلول يوم االربعين ال اليوم الذي بعده.

أما بالنسبة اىل اإلمام احلسني )عليه السالم( ومسألة زيارته والذي 
هو حمل البحث هنا، فله اجتاهات خمتلفة، هل يوم عاشوراء الذي 
اسُتشهد فيه ُيعد من األربعني؟ هل اليوم املتمم لألربعني داخل يف 
األربعني، وهل ُتعد باأليام أم ُيعد بالتاريخ، والفرق بينهام أن شهر 
زيادته  من  فالبد  يوم،  نقَص  يومًا  وعرشين  بتسع  انتهى  إذا  حمرم 
ليكون مثاًل يوم 21 صفر هو مكّمل لألربعني يومًا، وإما إذا كان 
شهر حمرم ثالثني يومًا فيكون يوم عرشين صفر مكماًل لألربعني، 
العارش من  يوم  فاخلالف يكون بني 19 و 20 صفر، حسب عّد 
حمرم من األربعني أم ال؟ أو االعتامد عىل اليوم الواقع بعد املكمل 
لألربعني؟ وعندها خيتلف مع كون حمرم ثالثني يومًا أو أقّل بيوم، 

هذا يف العدد اليومي، أو االعتامد عىل التاريخ من دون عّد االيام.
رّد  بأن  ترّصح  متعددة  مصادر  هناك  أن  جيد  التاريخ  يراجع  ومن 
الكوفة  إقامتهم يف  وإن  األول،  األربعني  كان يف  الرشيف  الرأس 
والشام وكربالء ووصوهلم اىل املدينة كانت حمددة باأليام، باستثناء 

د أن هناك جمرد استبعاد  د، بل املؤكَّ بعض االقوال الشاّذة التي مل تؤكَّ
يستبعدوا ذلك؛  أن  الطبيعي  والذي من  األعالم،  مثل بعض  من 
هو  الفقه  يف  درسوه  كام  اليومي،  السفر  مّدة  عىل  اعتمدوا  ألهنم 
بياض يوم والذي يستغرق ثامنية فراسخ واملعادل ل� 44 كيلومرتًا، 
الذي  واألرس،  التسفري  يف  ال  السفر  يف  تصّح  املعادلة  هذه  فإن 
املحددة  اجلهة  اىل  إيصاهلم  يستعجلون  كانوا  أهنم  املصادر  ذكرت 
هلم، ونحن نرى أن قساًم من الشباب يف هذه األيام يواصلون امليش 
من النجف األرشف اىل كربالء املقدسة لزيارة االربعني ويطوون 
هذه املسافة من عمق مدينة النجف واىل عمق مدينة كربالء خالل 
واملسافة  أبنائي،  أحد  مع  هذا  حصل  كام  ساعة،  وعرشين  أربع 
هبذا  يتم  األقدام  عىل  امليش  كان  فإذا  كيلومرتا،  الثامنني  حدود  يف 
القدر، فالذي يركب الدواب البد وأن يكون أرسع من ذلك، وقد 
بحثنا ذلك علميًا، فوجدنا أن االستبعاد املذكور مل يأِت عن دراسة 
البعض  استشكل  وقد  للسفر،  العادي  بالوضع  مقارنة  هو  وإنام 

شريعُة األربعين
من فكر العالّمة آية الله الشيخ محمد صادق الكرباسي
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عىل مسألة اإلخبار من قبل وايل الكوفة اىل الطاغية ورّد اجلواب، 
وهذا هو اآلخر بحثناه بشكل علمي، فلم نجد فيه ضريًا، مضافا 
السالم(،  )عليه  االمام  بقتال  االمر  عند  حصلت  املكاتبة  أن  اىل 
كانت  فلذلك  الشام،  اىل  وإرساهلا  الرؤوس  قطع  تضمنت  حيث 
الرأس  أن  ُيعقل  ال  كام  وساق،  قدم  عىل  قائمة  االستعدادات 
الرشيف يتأخر اىل هذه الفرتة الطويلة، مع العلم أنه يتأثر بالطقس 
وما اىل ذلك، فكانوا هم عىل عجل إليصاله كام هو بعد معاجلته 
كرارًا،  وتطييبه  بل  التاريخ،  يف  ورد  ما  عىل  وتوقريه  الكوفة  يف 
لذلك  صندوقًا  له  ُخصص  النهار  ويف  ليال  الليل  برد  يف  وعرضه 
لكيال يتعرض للشمس، وبأخذ االعتبار عن كل هذه املعطيات ال 
جمال للقول بالتأخري، ولو قيل بالتأخري فال تنايف بني أن يكون يف 
السنة الثانية وبني رفض أصل الزيارة، فليكن ترشيعها يف االربعني 
الثاين، مع االشارة اىل أن هذا االستبعاد وورود بعض االقوال ال 
عىل  القديمة  وباألخص  املصادر  من  العديد  يف  ورد  ما  تناهض 
جمرد  يكون  أن  يمكن  وال  اإلمامية،  وعند  األلسن  بني  اشُتهر  ما 
االستبعاد عامل طعن عليها، مع ما ذكرنا أن الدّقة األصولية غري 
مطلوبة يف التاريخ ما دامت ال تنايف العقل والعادة والعلم والرشع.

وبعيدا عن ذلك كله البد من االشارة اىل ما ينبغي ملن يتوجه اىل 
زيارة االربعني مراعاة أمور سنذكرها يف نقاط رسيعة، لعلها تكون 

مفيدة ومثمرة إن شاء اهلل تعاىل، ما دامت هذه عملية عبادية:
كام  متطابقا،  واهلدف  واملعتقد  العمل  ليكون  النفس  هتذيب   -1

أراده صاحب الذكرى.
وترك  بالواجبات  بالعمل  وذلك  الرشعية،  األحكام  تطبيق   -2

املحرمات، تطبيقًا هلدف االمام )عليه السالم(.

3- العمل عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي من أجله 
كانت هنضة احلسني )عليه السالم(.

4- ما دام العمل عباديًا، فالبد من أن ينشغل الزائر بالعبادة والذكر 
وال يغفل عن اهلل طرفة عني.

5- مراعاة النظافة والطهارة يف كل ما هو يف طريقه وحمل إقامته، 
ألهنا أرض مقدسة.

صدر  رحابة  بكل  مساعدهتم  بل  اآلخرين،  إيذاء  عدم   -6
وأخالقية، ليكون درسًا له ولآلخرين.

)عليهم  البيت  ألهل  الوالء  وإظهار  عاليًا،  اهلل  كلمة  إعالء   -7
السلم( بالشكل املطلوب، وإبعاد ما هو غري مرشوع.

وأن  والفعل،  والقول  الفكر  يف  والغلّو  النَّصب  عن  االبتعاد   -8
يكون الزائر وسطيًا كام أمر اهلل بذلك.

احلياة  مرافق  من  مرفق  أي  يف  الناس  مصالح  تعطيل  عدم   -9
كصاحب عمل أو موظف.  

املحلية،  والقوانني  الدينية،  املرجعية  قول  اىل  اإلذعان   -10
والتوعية وتطوير النفس.

والترصف،  احلركة  سلمية  عىل  واحلرص  بالنظام  االلتزام   -11
ومراقبة االعداء من الرتبص باملؤمنني.

12- االستفادة من هذا التجمهر األعظم وإيصال ما جيب إيصاله، 
واملطالبة باحلقوق عامليًا.

الصف  وحدة  وإعالن  املشاركني  طبقات  مجيع  بني  االحتاد   -13
ونبذ الفرقة.

دولة،  أو  كان  شعبًا  اآلخرين،  عىل  َكالًّ  الزائر  يكون  ال  أن   -14
وعىل اآلخرين التعاون شخصًا كان أو دولة.
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زيارة األربعين 
أكبر تجمع ديني بشري في العالم 

ضياء الكناني
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اإلعالمي  االجحاف  رغم  العامل  كل  صداه  بلغ  احلسيني  األربعني  زحف 
اإلنسانية  االبعاد  عىل  الضوء  تسليط  يف  اإلعالمية  والتغطيات  الدويل 
كام  الكربى،  املليونية  البرشية  املسرية  هلذه  والعقائدية  والفكرية  والعاطفية 
العامل  انساين يف  تعد زيارة األربعني اكرب جتمع برشي وعمل تطوعي خريي 
حسب منظامت دولية عاملية، حيث يتم تقديم خدمات كافة باملجان للزائرين 
يف الداخل واخلارج عىل مدار الساعة مع بداية الزيارة اىل هنايتها، أقول عىل 
وصل  اهنا  اال  الدويل  اإلعالم  قبل  من  عليها  الضوء  تسليط  عدم  من  الرغم 
هذه  العراق  انحاء  كل  من  البرشية  املسرية  وهذه  العاملي  العام  الراي  مداها 
التقاء واحدة مركزية  هي  السلسلة البرشية املتصلة املتجهة اىل مكان ونقطة 
ارض  اجلنة..  ترع  من  وترعة  املقدس  والطور  الواهلني  منار  االحرار  قبلة 
كربالء احلسني )عليه السالم( هنا نالحظ التالحم الفكري العفوي العاطفي 
بل  واإلسالمي؛  واألوريب  العريب  العامل  من  العاشقني  حيرك  الذي  الفطري 
العامل وأصحاب احلق  ثائري  ان قضية االمام احلسني )عليه السالم( اىل كل 
والقضايا العادلة أي أصحاب صوت احلق املدوي بوجه طواغيت العامل أي 
املرشقة  الشمس  كأنه  العايل  احلق  صوت  يمثلون  األربعني  زيارة  عشاق  ان 
الزحف  اىل هذا  ثاقبة  نظرة  وننظر  نقف  هنا  بيت وشارع وارض  تدخل كل 
االقدام  عىل  مشيا  السالم  عليه  احلسني  االمام  اربعينية  زيارة  إلحياء  املليوين 
متحدين كل املصاعب واملشاق والتعب واإلرهاق والطريق الطويل ليجددوا 

العهد والوالء لإلمام سيد الشهداء )عليه السالم(.
وقد أوىل األئمة املعصومون )عليهم السالم( زيارة قرب اإلمام احلسني )عليه 
الشعرية  هذه  إداء  عىل  شيعتهم  وحثوا  خاصًا  واهتاممًا  فائقة  عناية  السالم( 
من  كثري  ذلك  يف  وردت  وقد  املوارد،  من  كثري  يف  عليها  والتأكيد  املقدسة 
األحاديث والروايات عنهم )عليهم السالم( يف فضل زيارة احلسني والثواب 
الباقر  اإلمام  عن  ُروي  ما  األحاديث  هذه  ومن  زائره  يصيب  الذي  اجلزيل 
إتيانه مفرتض عىل كل  بزيارة قرب احلسني فإن  )عليه السالم(: »ُمروا شيعتنا 
مؤمن يقرهُّ للحسني باإلمامة من اهلل )عز وجل(«، ويف حديث آخر له )عليه 
اهلل  »يؤمنه  فقال:  الثواب؟  من  احلسني  لزائر  ما  ُسئَل:  عندما  أيضًا  السالم( 
يوم الفزع األكرب وتلقاه املالئكة بالبشارة«، ويقال له: »ال ختف وال حتزن هذا 

يومك الذي فيه فوزك«.
لقد حفظ اإلمام احلسني )عليه السالم( حرمة البيت احلرام، وهذا ما أكده قوله 
يتم حجه:  أن  املكرمة قبل  )عليه السالم( البن عباس عندما خرج من مكة 
األربعينية  الزيارة  وتبقى  البيت«..  حرمة  هلُتكت  أخرج  مل  لو  عباس  ابن  »يا 

التظاهرة احلسينية الكربى منارًا ساطعًا لكل ثقافات العامل. 
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أك������ثر من )2000( منتسبة ومتطوعة 
شاركن في خدمة زائرات األربعينية

تقرير: حسنين الزكروطي � تصوير: قاسم العميدي

جهود كبيرة ومباركة قدمتها شعبة الزينبيات التابعة لقسم حفظ النظام في العتبة الحسينية 
المقدس��ة لتسهيل انس��يابية حركة الزائرات في مداخل الصحن الحس��يني الشريف ومخارجه 
خالل اربعينية االمام الحس��ين )عليه الس��الم( للعام الهجري الحالي، وقد باش��رت الشعبة منذ 
يوم العاش��ر من صفر  األحزان، بوضع النقاط االمنية والصحية والخدمية ونش��ر االرشادات الدينية 

لمساعدة الزائرات في أداء الفرائض العبادية والمراسيم الحسينية بكل سهولة ويسر.
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وللحديث اكثر حول هذا املوضوع حتدث املهندس )كاظم 
الزينبيات  شعبة  عىل  العام  املرشف  املوسوي(  كاظم  حممد 

خالل لقاء صحفي ل�مجلة االحرار قال فيه: 
»مع حلول كل زيارة مليونية يصاحبها الكثري من التغيريات 
املقدسة  العتبة احلسينية  ادارة  تتطلب من  التي  واملستجدات 
ان تضع هلا خططا واعتبارات تتامشى مع التغيريات، لذلك 
املقدسة  احلسينية  العتبة  بدأت  احلرام  حمرم  شهر  بداية  ومنذ 
وبتوجيه مبارش من سامحة املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي 
الكربالئي والسيد االمني العام احلاج حسن رشيد العباجيي 
بمتابعة وتنفيذ خطة ادارة شعبة الزينبيات التابعة لقسم حفظ 
النظام التي وُضِعْت لزيارة األربعني، خصوصا ان هذه السنة 
بلدنا  ان حكومة  باعتبار  السنوات  باقي  وميزة عن  امهية  هلا 
سمحت للزوار األجانب بالدخول اىل العراق بنسبة اكرب من 
السنوات السابقة، لذا تطلب االمر من ادارة الشعبة ان تضع 
خطة من اجل استيعاب هذه االعداد وكيفية التعامل معها«، 
مبينا أن »شعبة الزينبيات بكافة كوادرها لديا اخلربة الكبرية 
يف كيفية التعامل مع هكذا مناسبات مليونية، فضاًل عام تقدمه 

خالل االيام االعتيادية«.
 واردف: »ُطبّقت اخلطة عىل ارض الواقع بعد عقد اجتامعات 
الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد  برئاسة سامحة  كبرية وعديدة 
هذه  ونقلت  املقدسة،  احلسينية  العتبة  اقسام  مع  وبالتنسيق 
محاية  لتشمل  الزينبيات  شعبة  يف  املسؤوالت  اىل  اخلطة 
الصحن اخلارجي واملحيط اخلارجي من باب القبلة الرئيسية 

بأربع  الرئيسة  الشهداء  وبعارضة  احلسيني  باملخيم  مرورا 
نقاط، ثم دخوالً اىل ابواب الصحن املكون من ستة مداخل، 
الساعة  مدار  عىل  املفتوح  احلسيني  احلائر  مناطق  اىل  مرورا 
الستقبال الزائرات، باإلضافة اىل الصحن املقدس ورسداب 

الرأس الرشيف ورسداب الشهداء ورسداب احلجة«.
تشرتك  نحل  بخلية  الشعبة  يف  العامالت  املوسوي  ووصف 
للخروج  النسوية؛  واالقسام  الشعب  من  الكثري  عملها  يف 
الزينبيات  »شعبة  إن  قال:  حيث  للزائرات  خدمة  بأفضل 
عبارة عن خلية من النحل تشارك فيها اكثر من فئة واكثر من 
فريق واكثر من قسم، بدءًا من هيأة الصحة والتعليم الطبي 
وكشافة الوارث من خالل فتح )6( مفارز طبية تساند املفرزة 
وانتهاًء  نقاالت(،  )محلة  إسعافية  مراكز  و)5(  االصلية، 
من  املكّون  بينهم(   )رمحاء  وفريق  الديني  التبليغ  ب�شعبة 
منتسبات جامعة الزهراء وجامعة الوارث )عليهام السالم(، 
ناهيك عن بقية االقسام التي قدمت دعمها ومساندهتا بينها 
اخلارجي  الصحن  رعاية  وقسام  اخلارجية،  اخلدمية  قسم 
والشؤون  والصيانة  واالعالم  النظام  وحفظ  والداخي، 

اهلندسية وغريها«.
من  كبرية  اعداد  توزيع  ايضا  ضمت  اخلطة  »ان  اىل  وأشار 
واالروقة  الرشيف  الصحن  مداخل  مجيع  يف  املرتمجني 
واحلرم اضافة اىل املفارز الطبية، وتعريف وتوجيه الزائرات 
الدينية واملحافظة عىل احلجاب الرشعي وأداء  باإلرشادات 

مناسك وشعائر الزيارة املباركة«.
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هيأة التحرير

لماذا اإلمام السجاد 
ل����م ي���أخ���ذ ب���ث���أر أب��ي��ه 

ق�����د ي���ش���غ���ل ه����ذا 
السؤال البعض: لماذا 
)عليه  السجاد  اإلم��ام 
ال����س����الم( ل����م ي��أخ��ذ 
ب��ث��أر أب��ي��ه ال��م��ق��ت��ول 
الحسين  اإلم��ام  غ��دراً 
)ع���ل���ي���ه ال����س����الم(؟ 
ول�����م�����اذا ال��م��ه��م��ة 
المختار  ع��ل��ى  ك��ان��ت 
الله  )رض��وان  الثقفي 
نذكر  ول��م��اذا  عليه(؟ 
)أين  الندبة  دع��اء  في 
الطالب بدم المقتول 
ب���ك���رب���الء(? ب��ع��د اخ��ذ 
ال���م���خ���ت���ار ال��ث��ق��ف��ي 
اإلمام  قتلة  من  الثأر 
ولماذا  السالم(  )عليه 
هذه العبارة في هذا 

الدعاء؟ 
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يقول يف اجابة هذا التساؤل السيد رشيد احلسيني:
األُّمة بعد قضية كربالء يف الواقع تراجعت تراجعا كبريا وصارت 
هناك  اآلن  ُيشاهد  مثلام  والناس  جدا،  عظيم  اخالقي  إنحدار  يف 
رأى  ما  لذا  منحرفة..  وأفكار  وبدع  وانحراف  تسّيب  حاالت 
بعمل  يقوم  ان  اجلدوائية  من  السالم(  )عليه  السجاد  اإلمام 
ابيه بقدر ما رأى ان االمهية يف تربية  انتقامه من قتلة  عسكري يف 
ُيرّبيها، اذا  االّمة، االّمة جيب ان تتغري، وجيب ان يكون هناك من 
الثأر؟ والثأر ِمن  كانت االُّمة غري مرتبية وغري مبنية كيف ُيطلب 
َمن؟ ثأٌر من األعداء بَِمن؟ املفروض ان يكون هناك ُاناس وانصار 
يقاتل هبم ويقاوم  يعقلون ذلك، وليس بمجموعة مهج ومرتزقة 

هبم وينشأ ميليشيات هبم!!! ال.
معامل  ويعرفون  اهلل  خيافون  أناس  هنالك  يكون  ان  البد  كان  اذًا 
الدين، لذلك اإلمام السجاد )عليه السالم( توجه لرتبية االمة يف 
العبادة وهذا  اىل  والدعوة  اهلل  اىل  واملناجاة واخلضوع  الدعاء  بث 
هو الواقع، وان كانت هناك حركات اخرى قامت يف الثأر لإلمام 
احلسني )عليه السالم( عمومًا تلك احلركات بشكل او بآخر كانت 

مؤيدة او غري مؤيدة ففيها تفاصيل كثرية.
ذكر  فقد  مؤيدًة،  كانت  الثقفي  املختار  ثورة  ان  اىل  االشارة  جتدر 
ان   ،280  –  377 ص   ،6 ج  األرشاف،  أنساب  يف  البالذري، 
احلنفية  بن  حممدًا  »إنَّ  هلم:  قال  الكوفة  إىل  رجع  عندما  املختار 
بدم  امللحدين، والطلب  بقتال  أمينا ووزيرا، وأمرين  إليكم  بعثني 

أهل بيته، فبايعوه«.
كام ورد للبالذري، صاحب )أنساب األرشاف(، ج 6، ص 378 
نيابة  يف  الشك  دخل  عندما  الروايات:  هذه   380 ص   -279 –

رشيح  بن  الرمحن  عبد  من  كٌل  خرج  احلنفية  ابن  قبل  من  املختار 
الشبامي، واألسود بن جراد الكندي، وسعر بن أيب سعر احلنفي 
يف عدة معهم إىل ابن احلنفية، فلام لقوه وسألوه عن ادعاء املختار 
يف أنه مبعوٌث منه لألخذ بالثأر لدم اإلمام احلسني )عليه السالم(، 
فاحلمد  يشاء،  من  يؤتيه  اهللَّ  بيد  الفضل  »إِنَّ  احلنفية:  ابن  فقال 
أهله،  خصت  فقد  بحسني  املصيبة  وأما  وأعطانا،  آتانا  ما  عىل  هللَّ 
َأن اهللَّ  إليه، فو اهلل لوددت  املختار  وعّمت املسلمني، وما دعاكم 

انترص لنا بمن شاء من خلقه«، فقالوا: »هذا إذن منه، ورخصة«.
دعوى  عن  القوم  سأله  ملا  احلنفية  بن  حممدًا  أنَّ  ايضا،  ورد  وقد 
احلسني  بن  عي  وإمامكم  إمامي  إىل  بنا  »قوموا  هلم:  قال  املختار 
جاءوا  الذي  خربهم  أخرب  عليه  دخلوا  فلام  السالم(«،  )عليه 
تعصب  زنجيا  عبدا  أنَّ  لو  عم  »يا  السالم(:  )عليه  فقال  ألجله، 
لنا أهل البيت لوجب عىل الناس مؤازرته، وقد وليتك هذا األمر 
فاصنع ما شئت فخرجوا وقد سمعوا كالمه، وهم يقولون أذن لنا 

زين العابدين وحممد بن احلنفية.
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عندما نريد أن نتحدث عن عفة وطهارة نساء العاملني أمجع فإننا 
نكتفي بذكر السيدة العظيمة زينب احلوراء )عليها السالم( فال 
توجد امرأة يف عفتها و وطهارهتا سوى جدهتا السيدة خدجية 
وأمها الزهراء )عليهام السالم( كذلك الصديقة الطاهرة مريم 
قدوة  خري  كانت  زينب  فموالتنا  السالم(..  )عليها  العذراء 
كذلك  تكون  ال  وكيف  والطهارة،  احلشمة  يف  للنساء  ومثال 
وهي من ترّبت يف بيت أبيها – )بيت العلم و االخالق( - ومع 
أفضل رجال عرصها احلسن واحلسني )عليهام السالم( حيث 
كانت الرتبية الصاحلة املليئة بالثقافة الدينية والعلوم االخالقية 

وبالتايل خرجت لنا امرأة يفتخر هبا العامل أمجع.
ويقول فيها أحد املعارصين هلا واملجاور لبيتها فرتة من الزمن، 
يف موقف يوضح لنا معنى العفة واالحتشام عند السيدة زينب 
أمري  جوار  يف  »كنت  املازين:  حييى  قال  حيث  السالم(  )عليها 
املؤمنني يف املدينة مدة مديدة وبالقرب من البيت الذي تسكنه 
ابنته زينب، فال واهلل ما رأيت هلا شخصًا وال سمعت هلا صوتًا«.
احلوراء  موالتنا  يف  واالخالق  الرشف  معاين  تكاملت  لقد 
امُلعّلمة،  غري  العاملة  وهي  احلياة  نواحي  بكل  العاملة  فكانت 
وكانت سريهتا مفعمة باملكارم واالخالق احلسنة ومن هنا يتبني 
لنا قوة و عظمة تلك السيدة العابدة واجلليلة الفامهة للحقوق.. 

حتى أّن احلسني )عليه السالم( عندما وّدع عياله الوداع األخري 
يوم عاشوراء، قال هلا: »يا أختاه ال تنسيني يف نافلة الليل«، كام 
الّسري(- وعن عبادة  البريجندي - )مدّون يف كتب  ذكر ذلك 
الشيخ  يقول  املحرم،  من  عرش  احلادي  ليلة  زينب،  السيدة 
حممد جواد مغنية وأّي يشء أدّل عىل هذه احلقيقة، من قيامها 
ورجاهلا  املحرم،  من  عرش  احلادي  ليلة  للصالة،  اهلل  يدي  بني 
واألطفال،  النساء  األرض، ومن حوهلا  بال رؤوس عىل وجه 
هبا من  العدو حييط  وبكاء ودهشة وذهول، وجيش  يف صياح 
متامًا كصالة جدها  الوقت  تلك  كل جانب وتعترب صالهتا يف 
الرسول حممد )صىل اهلل عليه وآله( حني كان يصي واملرشكون 
يقذفون عليه احلجارة، وكذلك أبوها )عليه السالم( حني كان 
يصي يف معركة صفني واالعداء بقربه، كذلك أخوها احلسني 
)عليه السالم( كان يؤدي صالة الظهر يف معركة واقعة الطف 

وهو يف مرمى السهام.
وال غرو يف صالهتا وقوهلا تلك الليلة االليمة ليلة احلادي عرش 
من حمرم احلرام وصالة الشكر هلل عىل ما أنعم، فهي تعترُب كل ما 

حدث هو نعمة من اهلل خصهم هبا من دون الناس أمجع.
أما قوهلا فعظيٌم ورسالة  تصدح يف كل األزمنة بوجه كل عتّي، 

وثورٌة بالغية تنترص للكلمة احلرة.

بقلم/ طيبة الموسوي 

أم������ي������رة زم����ان����ه����ا 
وك���������������ل زم�����������ان
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موائد األربعين..

موسوعة  يف  اسمها  تضع  ان  أرادت  دولة  أن  حيكى 
طعام  مائدة  ألطول  قياسيا  رقام  لتسجل  )غينيس( 
الرقم  لتبلغ  وهتيأت  واستعدت  فأعدت  التاريخ،  يف 
كيلومرتات،  ثالثة  كان  وقد  عنه  أعلنت  الذي  الصعب 
الطعام  تناثر  حتى  لبثوا  وما  الفكرة  أصحاب  فاجتمع 
بني أيدي اجلامهري املحتشدة قبل أن يصل مائدهتم التي 
كانوا يرجون أن تكون عيدا ألوهلم وآخرهم.. فاستحال 

احللم برقم عاملي إىل رساب..
تبلغ  فلم  األوىل  صنعته  ما  لتصنع  أخرى  دولة  انربت 
أمتار  كيلومرتات  الثالثة  وبني  بينها  وحالت  رقمها 
قليلة.. ولست أعلم إن كانت )غينس( قد دونت ذلك 
فيام دونت من تطلعات البرش لالنفراد بيشء يميزهم.. 
عليه..  غبار  وال  ومرشوع  مباح  أنه  الناس  يراه  حق 

فليستعرضوا ما شاؤوا.. 
ضوء إعالمي ساطع يسلط عىل تلك األحداث، وضوء 
بعضها  طول  جتاوز  بموائد  الكرام  مرور  يمر  خافت 

العرشين كيلو مرتًا.. 
ال  وأخرى  جتر  باء  عن  تفصح  جديدة  مستفزة  مسألة 
أم  بعدها  ما  جرت  إن  بشأهنا  مباالة  الال  تقابلها  جتر.. 
تركته عىل حاله.. فاملائدة التي مل تلتفت إليها )غينيس( 
تصنع  مل  اهتامما،  العاملية  السطوة  ذو  اإلعالم  يعرها  ومل 
والعامرة  بالصلوات  املباركة  فهي  الشهرة،  لتنال 

خادم  يد  طعامها  صنعت  بالطيبات،  واملليئة  باخلريات 
وبذل  وعي،  فاطمة  رضا  ليبلغ  والنفيس  الغايل  نذر 
تكن  فلم  )احلسيني(..  بمنزلة  أنه  للعامل  ليثبت  لديه  ما 
املائدة التي يشاطره هبا أهل املواكب سوى فعالية واحدة 
باألرسار  املليئة  األربعني  زيارة  بحر  يف  صغرية  وجزئية 

والعطاء.. 
تقليد  أو  )كرنفايل(  عرض  كوهنا  من  أكرب  والقضية 
إنام  أخرى،  بلدان  يف  الطامطم  مهرجانات  يشبه  شعبي 
تكون  وحني  الشعائر،  من  وشعرية  ودين  عقيدة  هي 
شك  بال  فهي  العناوين؛  هذه  مثل  وحتمل  الشكل  هبذا 
التي  العامل  موسوعات  يف  يدّوهنا  أْن  أحد  من  تنتظر  ال 
دونتها  فإن  معني،  جمال  يف  البرش  عنه  عجز  ما  تسّجل 
املوسوعات فبها وإال فمن املتيقن لدى أصحاب املوائد 
ما  وهذا  هلم..  واّدخرها  سجلها  من  هناك  أن  احلسينية 
ال يمكن لإلعالم األعور وللمنظامت التي تغض طرفها 
عن عجائب األربعني أن يفهموه.. وكيف هلم أن يعرفوا 
أرسارها..  وللخدمة  أرسارها  للمواكب  أن  يفقهوا  أو 
)عليه  احلسني  اإلمام  قضية  يتجاهلون  الذين  كل  وأن 
السالم( ال يشّكلون اال قطرة يف بحر اهتامم الشيعة بأداء 
أجر الرسالة عىل أتم وجه ال يريدون جزاًء من أحد وال 

يريدون شكورا.

حسين فرحان
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تقام مسرية األربعني بحرية يف العراق منذ حوايل عقدين من الزمن، وقبل 
ذلك كانت ممنوعًة يف عهد النظام املباد.

يف هناي��ة الق��رن الراب��ع عرش اهلج��ري، ع��ارض احلزب احلاكم مس��رية 
األربعني، ويف بعض األحيان عومل املشاركون فيها بعنف.

حت��ى يف أربعيني��ة ع��ام )1355 هجري��ة(، حظ��ر احلزب احلاك��م إقامة 
االحتف��االت واملواك��ب الدينية والس��ري إىل كربالء، لك��ن أهايل النجف 
استعدوا إلقامة مراسم األربعني يف ال� )15 صفر( من ذلك العام واجتهوا 

نحو كربالء.
قوب��ل ه��ذا التحّرك ب��رّد فعل النظ��ام املب��اد وُقتل عدد من األش��خاص 
واعتقال جمموعة، وُحكم عىل الس��يد حممد باقر احلكيم بالسجن املؤبد يف 
ه��ذه االنتفاضة، كام ُحكم عىل بعض العلامء باإلعدام غيابًيا مثل العالمة 

العسكري، وعلامء آخرين ممن هربوا من العراق.
يتحّدث بع��ض العراقيني عن ذكرياهتم اخلطرية يف عهد احلقبة الس��ابقة، 
بس��بب إقامة مس��رية األربعني رسًا واملرور بأش��جار النخي��ل واحلدائق. 
يف ذل��ك الوق��ت، كان عىل الش��يعة العراقيني املرور عرب أش��جار النخيل 

واحلدائق إلقامة هذه املسرية، حتى ال يروهم عمالء احلكومة.
كان النظام احلاكم قلًقا جًدا من أن تصبح مسرية األربعني فرصًة للشعب 
العراق��ي، وخاصًة ش��يعة هذا البلد، ولذل��ك كان حريًصا جًدا عىل عدم 

عقد هذه املسرية.
وبعد س��قوط النظ��ام املباد، متك��ن العراقيون من إقامة مس��رية األربعني 
بحرية ع��ىل الطريق الرسيع ب��ني مدينة النجف وكرب��الء، ومل تكْن هناك 
القيود السابقة. لذلك، منذ عام 2003، تقام هذه املسرية أكرب وأكثر جمدًا 

وروعًة كل عام.
جتري هذه املس��رية، التي تقام يف األيام التي تس��بق ال� )20 صفر( وعشية 
أربعيني��ة اإلمام احلس��ني )عليه الس��الم(، من مناطق خمتلف��ة من العراق 
باجت��اه كربالء هبدف زي��ارة األربعني. يذه��ب معظم ال��زوار إىل كربالء 
م��ن النجف، وعىل طول الطريق توجد أماكن الس��تقبال الزوار تس��مى 

املواكب.
يعترب هذا احلدث أكرب جتمع ديني س��نوي يف العامل. وعن عدد املش��اركني 
يف ه��ذه املس��رية، فقد تم ذك��ر إحصائيات ت��راوح بني اثني ع��رش مليونًا 

وعرشين مليون شخص.

مسيرة األربعين: 
من بين النخيل إلى الطريق العام
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توصُف الثقاف��ة يف املجتمعات املختلفة بأهّنا األس��اس 
ل لنوع العالقات االجتامعية، والتي ال  اهليكي واملش��كِّ
تعتم��د قّوهتا عىل قضايا األجهزة الصعبة، بل من خالل 

االعتامد عىل األدوات الناعمة وغري امللموسة.
الطق��وس  تش��كل  اإلس��المية،  املجتمع��ات  ويف 
واالحتف��االت الدينية جزءًا من ثقافة تلك املجتمعات، 
ويمك��ن أن ي��ؤدي عقد ه��ذه االحتفاالت إىل توس��يع 

وقبول الطقوس اإلسالمية بني املجتمعات األخرى.
بمعنى آخر، ستوّس��ع املامرس��ات الدينية واإلس��المية 
جمال نفوذها من املجتمعات اإلس��المية إىل املجتمعات 
غري اإلس��المية، بتطبيقها املبدئ��ي والصحيح، ويمكن 
مالحظة ه��ذا التأث��ري الثقايف يف انتش��ار طق��وس عزاء 
اإلم��ام احلس��ني )عليه الس��الم( خالل ش��هر حمرم من 
الدول اإلس��المية إىل الدول الغربية واألوروبية، خالل 

العقود القليلة املاضية.
من ناحية أخرى، من بني الشعائر اإلسالمية، استطاعت 
املسرية السنوية ألربعينية اإلمام احلسني )عليه السالم( 
يف الع��راق، ج��ذب الكث��ري م��ن االهتامم يف الس��نوات 

القليلة املاضية.
خالل العقدين املاضيني، حيث ت��مّ االحتفال بطقوس 
األربع��ني بحرية، تأخ��ذ هذه الطقوس أبع��ادًا أكرب كل 
عام، والي��وم فإن إقامة ه��ذه املس��رية املليونية بحضور 
جنس��يات ومواطنني م��ن خمتلف دول العامل، تش��ري إىل 
أن مراس��م األربعني مل تع��د مقصورًة ع��ىل العراق، بل 
جذبت ه��ذه الطق��وس الدينية املعجبني حت��ى يف أبعد 
األماكن من كندا إىل أمريكا الالتينية، الذين يذهبون إىل 

األماكن املقدسة يف العراق هناية شهر صفر.

ك���ي���ف ت���ج���ع���ل م��س��ي��رة 
األربعين في ال�����������عراق 
حدود العالم بال معنى؟
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عاش��وراء ايب عبد اهلل احلس��ني عليه السالم ش��علة محاس تتجّدد 
وحكمة بالغة تنري درب التائهني وكلام متاوجت احلكمة واحلامس 

يف أّمة بلغت معارج الفالح والنجاح.
ومتى م��ا اقرتب منا يوم االمام احلس��ني عليه الس��الم الحت لنا 
مع��امل الطريق الالح��ب، الطريق اىل الكرامة والع��زة، الطريق اىل 
قيم احلق والعدل، الطريق اىل السعادة واىل الفالح، ذلك ان القيم 
الس��امية، الت��ي جتّلت بأهبى صوره��ا يف ارض الطف يوم املعركة 
الك��ربى بني احلق والباطل، يوم عاش��وراء، اهنا جّس��دت س��نن 
اهلل يف خلق��ه، كام مّثلت قي��م الدين يف احلياة، وهك��ذا كلام كانت 
هن��اك معركة ب��ني احلق والباطل، وب��ني امُلثل العلي��ا واضدادها، 
وبني املستضعفني واملس��تكربين، وبني املحرومني والظاملني، فان 
معركة الطف ماثلة هناك، حيث يس��تمد منها الناشطون من اجل 
احلق، قيم اجلهاد والتضحية واالستبس��ال يف سبيل اهلل ومن اجل 

الكرامة.
واليوم وحيث حتاول عصابات الكفر، بدعم الصهاينة، جتديد ما 
قامت به بنو امية من فضائع يندى هلى جبني االنس��انية، كل ذلك 
باس��م الدين، اليوم حي��ث اصبحت منظامت تكفريي��ة هتدد امن 

بالد الرشق االوسط وتعيث فسادًا فيها.
اق��ول الي��وم تتج��دد عاش��وراء ب��كل معانيه��ا يف واق��ع الرجال 
الصادق��ني من ابن��اء االمة الذين تش��بعت نفوس��هم بحب النبي 
وآل��ه اهلداة )علي��ه وعليهم افضل الصالة والس��الم(، فاذا رأيت 
يف بالدن��ا اليوم هذه النهضة االيامنية فإهنا نس��يم ال يزال يّب من 
ارض الطف، حيث اصبحت عبارة : )لبيك يا حس��ني( الش��عار 

االول هلا.
املصدر/ االمام احلسني )عليه السالم( هنج حياة ووسيلة نجاة، للسيد حممد تقي املدريس

يا لثارات الحسين..
كلمة السر التي زلزلت عروش الظالمين
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كان اإلمام عي بن أيب طالب )عليه  السالم( قد 
)عليه  احلسني  اإلمام  الشهداء  سيد  ولَده  بكى 
وننقل  متضافرة،  ذلك  والروايات يف   السالم(، 

هنا بعضها:
جاء يف الصفحة )65( من كتاب )إقناع الالئم( 
يف  الصدوق  روى  نّصه:  ما  األم��ني  للعالمة 
األمايل بسنده عن ابن عباس قال: »كنت مع أمري 
املؤمنني عي عليه  السالم يف خروجه اىل صفني، 
فلام نزل نينوى، وهي بشّط الفرات، قال بأعىل 
صوته: يا ابن عباس أتعرف هذا املوضع؟ قلت 
له: ما أعرفه يا أمري املؤمنني، فقال عليه  السالم: 
تبكي  حتى  جتوزه  تكن  مل  كمعرفتي  عرفته  لو 
كبكائي، قال: فبكى كثريًا حتى اخضّلت حليته 
وهو  معه  وبكينا  صدره،  عىل  الدموع  وسالت 
يقول: آه آه، مايل وآلل أيب سفيان ، صربًا يا أبا 
عبد اهلل، فقد لقى أبوك مثل الذي تلقى منهم«. 

جاء يف )معايل السبطني: 104/1(: يقول الشيخ حمّمد مهدي 
ْرُض  امُء َواأْلَ املازندراين بعد أن ذكر اآلية )َفام َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ
السامء  بكت  ولقد   :]29 ]ال��دخ��ان:  ُمْنَظِريَن (  كاُنوا  َوم��ا 

واألرض لقتل احلسني )عليه السالم( زمنًا طوياًل.
أشهر،  ستة  رواي��ة(:  )ويف  صباحًا،  أربعني  بكتا  رواي��ة(:  )يف 
أشهر،  تسعة  و  سنة  رواية(:  )ويف  كاملة،  سنة  رواية(:  )ويف 

ويف كيفية بكائهام اختالف يف األخبار.
فأما بكاء السامء )ففي رواية( مكثت سنة و تسعة أشهر مثل 
العلقة مثل الدم، بحيث أن الشمس تطلع يف محرة و تغيب يف 
محرة، أو بحيث ال ترى الشمس فيها، وال زالت احلمرة ترى 

بعد ذلك مع الشفق، ومل تكن قبل قتله.

واألرض بكت بالسواد و باحلمرة و الدم. فقيل: ما ُرِفع حجر 
وال مدر وال صخر إال رؤي حتته دم يغي، وامحّرت احليطان 
املقدس،  ُقِلبت يف بيت  الدم حتت كل حصاة  فُوِجد  كالعلق، 

هو لبكائها عىل احلسني )عليه السالم(.
اس��ودادًا  السالم(  )عليه  احلسني  قتل  يوم  السامء  اس��وّدت  و 
حتى  ثالثًا،  الشمس  وانكسفت  النجوم،  واشتبكت  عظياًم، 
رؤيت النجوم هنارًا، ثم جتّلت عنها، فليت أن الشمس مل تطلع 
وتركت الدنيا مظلمة؛ ألن بنات رسول اهلّل )صىل اهلل عليه و 
آله( بقني مكّشفات الوجوه، ليس عليهن قناع و ال مخار، و قد 

أحاطت هبّن األعداء.
املصدر/  موسوعة كربالء ملؤلفها لبيب بيضون )207/2(.

إن زيارة األربعني هي عبارة عن مهرجان إهلي تعبوي، يتم فيه 
التضحية  عىل  يَدّربون  وبالتايل  النور،  يف  البرش  دخول  من  نوع 
يف سبيل القيم واملبادئ ومن ثم عىل ِرفَعة معدن الذات والطينة 
اإلنسانية، َفَبدل أن تكون خسيسة، دنيئة، دنية، أسرية للشهوات 
أو للغرائز أو للدنيا أو حلب البقاء، وبدل أن تكون ذليلة ورهينة 
املعايل،  إىل  وحُتلق  تتصاعد  سوف  التافهة(  )األمور  السفاسف 
القيم  فيها  وَتَتشبع  املعسكر،  هذا  يف  اإلنسان  شخصية  وَتبني 

واملعايل والفضائل والعزة.
مصادر  ومن  املرتصدين-  الدوليني  املراقبني  كل  نرى  لذلك 
عديدة- َيقّروَن بأَن هذه الزيارة املليونية هي أكرب معهد ومعسكر 
تدريب للنفس البرشية بشكل عظيم، حيث يدّرهبا عىل التضحية 
تعبئ  أن  أرادت  لو  كربى  دولة  أي  بحيث  والعطاء؛  والفداء 
شعبها ولو لرشائح قليلة منه استعدادًا حلرب- مثاًل- أو حرب 
طوارئ التي تطرأ عىل البلد فال تستطيع أن جتند إال القلة القليلة 
وبالرتغيب والرتهيب، بينام يف زيارة احلسني )عليه السالم( نجد 
املاليني من البرش، بل زحف برشي مالييني وطوعي من نفس 

البلد ومن خارجه، فام هذه القدرة يف التعبئة؟!
املصدر: الشعائر احلسينية للمؤلف: الشيخ حممد السند )150/3(.
املصدر/ احلسني )ع( والوّهابّية للمؤلف: جالل معاش )80/1(.

أسرار زيارة األربعين ب��ك��اء االم���ام علي 
على ولدِه الحسين 

بكاء السماء واألرض لمقتل الحسين 
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تمضي  كالكثبان  األرض  عروش 

وعرش السبط في التاريخ طْوُد

الشاعر كفاح وتوت

ليس من أمة منذ أن خلق اهلل تعاىل اإلنسان إىل يومنا هذا بقيت بمنأى عن 
الفس��اد أو خلت من املستغلني والذين يلبس��ون احلق بالباطل ويامرسون 
الظلم والتعسف بحق الناس،  وحتى التاريخ املعارص مل حيدثنا عن ظهور 
جمتم��ع مثايل خيلو من اجلور والظلم والفس��اد املايل واإلداري واألخالقي 
- )باستثناء جمتمع الرس��ول )صىل اهلل عليه وآله( يف املدينة ومكة وجمتمع 
الكوفة زمن عي بن أيب طالب )عليه السالم( ُحّققت العدالة االجتامعية(.. 
يف إنصاف حقوق اإلنسان والعيش الرغيد وحتقيق طموحات املجتمع..

الرعيل األول من الفاس��دين وأصحاب الفت��ن يف خمتلف املجتمعات هم 
امللوك وحاش��يتهم ورؤس��اء احلكومات واحزاهب��م واخطر هؤالء رجال 
دين الس��لطة واتباعه��م.. قد يكون رجل دين الس��لطة ذا إي��امن يف بداية 
حياته ويأيت بالصاحلات إىل درجة اجلهاد وبذل املال يف سبيل اهلل، وبالرياء 
والعجب ينقاد شيئا فش��يئا إىل ارتكاب الذنوب وحب الدنيا وحب اجلاه 
ه جييب من يس��أله عن دينه  حت��ى يبلغ حدا ال يؤمن بمبدأ وال معاد؛ ولعّلّ

بالقول: »أنا مؤمن وال زلت أقيم الصالة واصوم«.
نقول له: »أمل يصّي عمر بن س��عد صبح يوم عاش��وراء؟!! حتى أنه صىل 
بأصحاب��ه صالة الصبح مجاعة، والتعقيبات التي تلت صالهتم كانت قتل 
اإلمام احلسني )عليه الس��الم( وسبي أهل بيت رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
وآله(، فهناك من الناس من يتخذ من هواه معبودا له، فيستس��لم له وينقاد 

ويمتثل لكافة مطالبه.

يقول عمار بن ياسر )رضوان الله عليه(: »كنت مع أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب )عليه الس��الم( س��ائرا فمررنا ب��واد مملوءة 
نم��ال، فقل��ت: يا أمي��ر المؤمنين ت��رى أحدا من خل��ق الله يعلم 
عدد هذا النمل؟«، فقال )عليه السالم(: »نعم، يا عمار، أنا أعرف 

رجال يعلم كم عدده، وكم ذكر فيه، وكم فيه أنثى«.
فقلت: »َمن ذاك الرجل؟«، فقال: »يا عمار أما قرأت في س��ورة 
)يس( »وكل ش��يء أحصيناه في إمام مبي��ن؟«، فقلت: »بلى يا 

موالي«، قال: »أنا ذلك الرجل اإلمام المبين«..
المصدر : تفسير البرهان ، ج 4 : ص 7 

ٍة  ُكْم َوَجنَّ ن رَّبِّ }َس��اِبُقوا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّ

ْت  ْرِض ُأِعدَّ ��َماِء َواأْلَ َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ

ِه َوُرُسِلِه{.. ِذيَن آَمُنوا ِباللَّ ِللَّ

والئية محطات 

التاريخ شواهد 

من هو اإلمام المبين؟ 

النجاة..  أمواج الفتن وسفينة 

وتعليق  صورة 

بقلم: عبد الباسط الحفار



بقلم: شفاء طارق الشمري

أخشى أن ُيقال: الطوسي أسس الحوزة 

هدمها!! والخوئي 

انظ��روا إىل اإلم��اِم احُلس��نِي )عليه الس��الم( كاَن العديُد يقوُل ل��ه - ما هو 
مضمونه: 

-  دع��ك م��ن هذه احل��رب والنزاع.. دْعَك م��ن األموِر السياس��ية وُحكِم 
يزيد.. وامِض بس��الٍم ُمرِشًدا الناس إىل اهلدى.. لكن هل استمع هلم؟ هل 

وافقهم بالرأي؟..
بالتأكيِد ال.

ألّن��ه كاَن عازًما عىل هدفه، أن يميض إىل طريِق حتقيِق ذلك اهلدِف امُلقّدس، 
فأكمَل املس��رَي رغَم املش��قِة والكالِم الذي واجهه، وجعَل بعضهم يرتاجُع 
ع��ن نرصته، وبعضهم ختّل��وا عنه بعَد معرفتِهم بنهاي��ِة الرحلة، وآخرون مل 

ُمهم.. لكن، هل تراجَع )روحي فداه(؟. تتحّرْك أرواُحهم ومِهَ
مل يرتاجع.. 

ألّن��ه كاَن عازًما عىل حتقي��ِق هدفه، حتى وإْن بقَي وحي��ًدا، فتلك هي اهلِّمُة 
احُلسينيُة التي عىل الشباِب والفتياِت أْن يقتدوا هبا.

االنتظار في 

بساطه  عىل  اآلن  تنفرط  آللئ  هذه  دموعًا،  ليست 
راجلة  قباًل،  م��ّروا  من  أنفاس  اخلطى  األخ��ر، 
أرواحهم تقلب املسافة ذات اليمني وذات الشامل، 

وهذه الُسفرة متتد عىل طريقه املسّور باحلنني.
هذه النياشني عىل جباههم واألعالم أعىل رؤوسهم، 
وتدل  الكثري  تعني  أعتاقهم،  فوق  املسافر  وزوادة 

عىل املزيد من االنشداد لكعبة الفداء.
إنائها  إىل  عنوًة  النهر  جّرت  عجوٌز  طفلني،  بني  ما 
املكسّو بالغبار، لعل عابرًا حينو ويدنو، فيطفئ مجرة 

قلبه الغارق حبًا.
وتشخص  اجلسوم  وحتبو  العيون  ترنو  الدرب  عىل 
التالقي  هذا  يف  الرّس  ما  األفئدة،  وهتفو  األبصار 

احلميم رغم االختالف والتنوع؟!
للحقيقة  حيمل  سبيلها،  للدنيا  خيط  أربعيني  زحف 

هودجها، يمنع الوهن من االقرتاب إىل حريمها. 
إين أرى الشمس والقمر وأربعني كوكبًا والناس من 

ورائهم يف الطف يسجدون. 
يوسف  يا  لكم،  طوبى  وق��ل:  للقياهم  فاهنض 
بحبك  لعلهم  الظهور،  بشارة  هلم  زّف  الزمان.. 

األبدّي يرفلون. 

الّزماِن يوُسُف 
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ال تتراجُع عن هدِفك.. 

اي��ة كلمة هي!!، ألس��تاذ الفقه��اء واملجتهدين الس��يد ايب القاس��م اخلوئي 
)ق��دس رسه(، ومل��اذا قاهلا؟.. حي��ث كان بإمكانه أن خي��رج إىل الكويت أو 
س��وريا إبان االنتفاضة الش��عبانية، وينقل املرجعية إىل هن��اك، ويذهب معه 
طالب��ه وأصحابه لكّنه أبى ذلك وكان يقول:  »أخش��ى أن ُيقال أّن الش��يخ 
الطويس قد أس��س احلوزة العلمية يف النجف االرشف والس��يد اخلوئي قام 
هبدمه��ا«، كام كان خياطب املقربني من تالمذته مرارًا قائال: »أمتنى عليكم أن 
تكون��وا معي وال خترجوا من النجف، حتّمل��وا األذى قلياًل حتى يبلغ األمر 

كام يريد سبحانه«..   اخلوئي لن يطويه النسيان.




